
	  

	  

Leerlingenraad	  15-‐01-‐16	  
	  
aanwezig:	  2	  leerlingen	  per	  klas	  vanaf	  het	  3de	  leerjaar	  
	  
meester	  Luc,	  juf	  Karin	  	  	  
	  
1. Welkom  en  vorig  verslag:  

• De	  voorzitter	  verwelkomt	  iedereen.	  	  
• Hij	  haalt	  enkele	  punten	  uit	  het	  vorig	  verslag	  aan.	  Hij	  vertelt	  dat	  het	  6de	  leerjaar	  naast	  

voetbal	  nu	  ook	  voor	  trefbal	  heeft	  gekozen	  voor	  het	  sportkampioenschap	  einde	  
schooljaar.	  

• Wat	  de	  speelkar	  en	  het	  spelen	  op	  de	  speelplaats	  betreft,	  vertelt	  meester	  Luc	  het	  
volgende.	  

o Wie	  nog	  voetbalt	  met	  de	  basketballen,	  zal	  gestraft	  worden!	  
o Er	  werden	  reeds	  nieuwe	  basketballen	  aangekocht	  en	  bij	  de	  speelkar	  gelegd.	  

Ook	  de	  kinderen	  van	  de	  kleine	  speelplaats	  kregen	  2	  basketballen.	  
o Meester	  Kenny	  vindt	  een	  basketmatch	  een	  goed	  idee	  en	  zal	  dit	  eens	  

organiseren	  in	  de	  lente.	  Op	  dat	  moment	  zal	  er	  dan	  niet	  gevoetbald	  worden.	  
o Meester	  Kenny	  zal	  nog	  extra	  zwarte	  hardere	  ballen	  aankopen	  en	  ook	  voor	  

studieballen	  zorgen.	  We	  wachten	  hiervoor	  op	  de	  ballen	  van	  de	  Kiwi-‐actie.	  Hij	  
koopt	  ook	  extra	  springtouwen	  aan.	  

o Met	  de	  wereldbol	  moet	  er	  voorzichtiger	  worden	  omgesprongen,	  dus	  zeker	  er	  
niet	  mee	  gooien.	  Er	  wordt	  geen	  nieuwe	  aangekocht!	  Draag	  er	  allemaal	  zorg	  
voor!	  

o Meester	  Luc	  herhaalt	  nog	  eens:	  voor	  de	  ballen	  op	  school	  zorgt	  meester	  
Kenny.	  Als	  er	  dus	  kapot	  zijn	  of	  moeten	  opgepompt	  worden	  of	  …	  vraag	  het	  
aan	  meester	  Kenny.	  

o De	  stelten	  werden	  hersteld	  door	  Florent.	  Als	  er	  iets	  stuk	  aan	  iets,	  geef	  je	  deze	  
aan	  meester	  Luc.	  

o Het	  krijtbord	  heeft	  nog	  geen	  plaats	  op	  de	  speelplaats.	  Enkele	  leerlingen	  
zullen	  meester	  Luc	  er	  eens	  bij	  halen	  om	  dit	  samen	  ter	  plaatse	  te	  bekijken.	  

o De	  leerlingen	  willen	  de	  voorrangsregel	  behouden.	  	  
o Het	  teckelspel	  met	  de	  stelten	  bleek	  een	  spel	  van	  het	  6de	  te	  zijn.	  

• Hierna	  wordt	  het	  vorige	  verslag	  goedgekeurd.	  
	  
2. Carnaval:  

• De	  voorzitter	  geeft	  het	  woord	  aan	  meester	  Luc.	  
• Voormiddag:	  schaatsen,	  mag	  verkleed	  zijn,	  maar	  wel	  veilige	  kledij.	  Er	  mogen	  geen	  

wapens	  of	  dergelijke	  mee	  naar	  school	  gebracht	  worden.	  
• Geen	  confetti,	  geen	  spuitbussen,	  serpentines	  mogen	  wel.	  
• Namiddag:	  2	  fuiven	  of	  spelletjes	  op	  de	  creazolder.	  Er	  mogen	  spelletjes	  van	  thuis	  

worden	  meegebracht,	  maar	  geen	  elektronische.	  	  
• Muziek:	  2	  liedjes	  per	  klas;	  1	  van	  de	  meisjes,	  1	  van	  de	  jongens.	  
• 2	  optredens	  van	  de	  meisjes	  van	  het	  6de	  leerjaar.	  Er	  wordt	  geoefend	  tijdens	  de	  

middagsport.	  Iedereen	  is	  welkom	  om	  eens	  te	  komen	  oefenen:	  1ste,	  2de	  en	  3de	  
leerjaar	  op	  25	  januari	  en	  4de,	  5de	  en	  6de	  op	  2	  februari.	  

• Drankje	  van	  de	  school	  wordt	  door	  leerlingenraad	  aangeboden.	  
• De	  zaal	  wordt	  klaargezet	  en	  opgeruimd	  door	  de	  leerlingen	  van	  de	  leerlingenraad	  met	  

nog	  andere	  helpers.	  



	  

	  

• De	  zaal	  mag	  versierd	  worden	  door	  de	  leerlingenraad,	  maar	  ze	  moeten	  er	  wel	  zelf	  
voor	  zorgen.	  

	  	  
3. Evaluatie  sintfeest:  

• Minder	  leuk	  dan	  vorig	  jaar.	  
• Veel	  lawaai,	  druk.	  
• Duurde	  te	  lang,	  teveel	  moeten	  luisteren,	  te	  weinig	  opdrachten	  voor	  de	  leerlingen.	  

Ook	  iets	  mogen	  doen	  in	  de	  zaal.	  Het	  4de,	  5de	  en	  6de	  willen	  meer	  op	  het	  podium	  
willen	  doen;	  ze	  zouden	  ook	  graag	  eens	  op	  het	  podium	  komen.	  

• Sommigen	  vonden	  de	  pieten	  grappig,	  anderen	  niet.	  
• Karamelsnoepjes	  vinden	  de	  meesten	  niet	  zo	  lekker.	  Nic-‐nacjes	  niet	  gooien,	  want	  dan	  

zijn	  ze	  kapot.	  
• Het	  is	  leuk	  dat	  er	  ’s	  middags	  ook	  snoep	  op	  de	  speelplaatsen	  wordt	  gegooid.	  
• De	  tractor	  was	  leuk.	  
• Muziek	  in	  de	  dreef	  was	  tof.	  
• Tevreden	  over	  het	  sintgeschenk.	  

	  
4. Evaluatie  kerstfeest:  

• Te	  weinig	  plaats;	  eventueel	  liever	  op	  stoelen	  en	  tafels.	  Op	  dekens	  is	  gezellig,	  maar	  
soms	  hard	  aan	  de	  poep.	  De	  dekens	  zullen	  omwille	  van	  de	  knusse	  sfeer	  blijven,	  maar	  
er	  mogen	  eventueel	  wel	  kussentjes	  worden	  meegebracht.	  Er	  zal	  meer	  plaats	  voorzien	  
worden.	  

• Leuke	  viering.	  Rustig,	  stil.	  
• Video	  was	  heel	  mooi,	  maar	  iets	  te	  lang.	  
• Mooie	  muziek.	  De	  liedjes	  werden	  goed	  meegezongen,	  ook	  al	  viel	  het	  internet	  uit.	  
• Mooi	  versierd.	  Lichtjes	  op	  de	  grond	  zijn	  keigezellig.	  
• Toneeltje	  was	  tof.	  De	  engeltjes	  leuk.	  
• Advent:	  we	  dachten	  aan	  diegenen	  die	  er	  ook	  niet	  altijd	  bij	  horen.	  Het	  waren	  goeie	  

filmpjes	  die	  ons	  deden	  nadenken.	  
• Meester	  Luc	  bedankt	  iedereen	  om	  rustig	  binnen	  en	  buiten	  de	  zaal	  te	  gaan	  en	  ook	  

goed	  mee	  te	  vieren.	  
	  
5. Extra  punt:  

• Een	  zesdeklasser	  zegt	  dat	  het	  ’s	  morgens	  te	  donker	  is	  op	  de	  speelplaats	  om	  te	  
voetballen.	  Hij	  raadt	  aan	  om	  een	  straler	  te	  plaatsen.	  Dit	  werd	  reeds	  besproken	  met	  de	  
elektrieker	  en	  zal	  verder	  met	  meester	  Luc	  opgevolgd	  worden.	  

	  
Verslag  gemaakt  door  juf  Karin.  


