
	  

	  

Leerlingenraad	  24-‐03-‐16	  
	  
aanwezig:	  2	  leerlingen	  per	  klas	  vanaf	  het	  3de	  leerjaar	  
meester	  Luc,	  juf	  Karin	  	  	  
	  
1. Welkom  en  vorig  verslag:  

• De	  voorzitter	  en	  ondervoorzitter	  verwelkomen	  iedereen.	  	  
• Er	  zijn	  geen	  opmerkingen	  over	  het	  vorige	  verslag	  en	  het	  wordt	  goedgekeurd.	  

	  
2. Uit  de  ideeënbus:  

a. rolschaatsdag  op  school:  
  

Wij	  hadden	  tijdens	  de	  beweging	  in	  de	  projectweek	  een	  uurtje	  ‘alles	  op	  wieltjes’.	  	  
Dit	  was	  leuk,	  maar	  we	  hadden	  liever	  geen	  materiaal	  op	  batterijen.	  We	  vonden	  dat	  er	  
te	  weinig	  variatie	  was	  in	  het	  parcours	  dat	  we	  moesten	  afleggen	  en	  hadden	  tijdens	  dat	  
uurtje	  ook	  graag	  10	  minuten	  vrij	  mogen	  ‘spelen’	  met	  ons	  meegebrachte	  materiaal.	  
We	  geven	  dit	  door	  aan	  meester	  Kenny.	  
	  
b. elke  dag  muziek  op  de  speelplaats:  

  
Een	  voorstel	  uit	  de	  ideeënbus	  is	  om	  elke	  dag	  muziek	  te	  draaien	  op	  de	  speelplaats.	  Dit	  
vinden	  de	  meesten	  leuk.	  Er	  wordt	  wel	  weinig	  gedanst,	  maar	  het	  is	  leuk	  om	  
achtergrondmuziek	  te	  hebben	  bij	  het	  spel.	  Daarom	  graag	  wat	  afwisseling	  in	  het	  
draaien	  van	  muziek	  en	  dus	  niet	  altijd	  K3!	  
Meester	  Luc	  merkt	  op	  dat	  niet	  alle	  leerkrachten	  dit	  even	  graag	  willen	  doen	  en	  dat	  we	  
ook	  rekening	  moeten	  houden	  met	  onze	  buren.	  De	  rusthuisbewoners	  hebben	  ook	  
recht	  op	  rust!	  
We	  stellen	  voor	  dat	  het	  moment	  op	  de	  grote	  en	  kleine	  speelplaats	  hetzelfde	  is	  en	  dat	  
we	  respect	  hebben	  voor	  onze	  buren.	  
	  
In  de  kantlijn  van  het  respect  voor  onze  buren  zullen  we  op  maandagmiddag  18  april  
met  de  leerlingenraad  de  tuin  van  onze  buren  gaan  opruimen.  We  eten  eerst  om  
11u45  samen  in  het  vergaderlokaal  en  gaan  dan  het  zwerfvuil  opruimen.  
	  
c. springtouwen  voor  de  meisjes  tijdens  de  middag:  

  
6	  van	  de	  8	  meisjes	  vinden	  dit	  ok,	  alle	  jongens	  vinden	  dit	  goed,	  maar	  merken	  wel	  op	  
dat	  ze	  niet	  in	  de	  weg	  van	  de	  jongens	  hun	  spel	  hiermee	  mogen	  spelen.	  De	  meisjes	  
kunnen	  met	  de	  springtouwen	  onder	  het	  afdak	  eventueel	  spelen,	  maar	  niet	  bij	  
regenweer.	  	  
Meester	  Luc	  zal	  aan	  meester	  Kenny	  vragen	  om	  korte	  en	  lange	  springtouwen	  aan	  te	  
kopen.	  
	  

3. Evaluatie  carnaval:  
Dit  werd  vooraf  in  de  klas  bevraagd.  Dit  is  wat  er  werd  gezegd  in  de  verschillende  klassen.  

• Heel	  leuk:	  schaatsen	  en	  de	  fuif.	  
• Tof	  dat	  er	  foto’s	  werden	  genomen	  tijdens	  het	  schaatsen.	  
• Het	  schaatsen	  per	  leeftijd	  is	  leuk.	  
• Veel	  lawaai	  op	  de	  fuif.	  Dit	  bezorgde	  sommigen	  hoofdpijn.	  
• Sommige	  kinderen	  waren	  wild	  op	  de	  fuif.	  	  



	  

	  

• Het	  optreden	  tijdens	  de	  fuif	  was	  heel	  leuk.	  Spijtig	  dat	  alleen	  het	  6de	  mag	  optreden,	  
maar	  zo	  komt	  iedereen	  eens	  een	  jaar	  aanbod.	  

• Niet	  alle	  aangevraagde	  liedjes	  werden	  er	  gespeeld	  in	  de	  turnzaal	  omdat	  de	  installatie	  
dikwijls	  uitviel.	  

• Meer	  rekening	  houden	  met	  de	  muziekkeuze	  van	  de	  leerlingen.	  
• Als	  laatste	  lied	  wordt	  er	  al	  enkele	  jaren	  hetzelfde	  lied	  van	  Urbanus	  gespeeld,	  

volgende	  keer	  graag	  iets	  anders!	  (bv.:	  we	  are	  the	  champions)	  
• De	  muziek	  is	  niet	  altijd	  even	  leuk	  op	  de	  fuif.	  Plop,	  Lief	  klein	  konijntje,…	  vinden	  ze	  te	  

kinderachtig.	  
• Het	  drankje	  aangeboden	  door	  de	  school	  was	  leuk.	  
• De	  turnzaal	  was	  niet	  versierd.	  

	  
• Voorstel	  volgend	  schooljaar:	  vrij	  zwemmen,	  skipiste	  voor	  4-‐5-‐6	  en	  1-‐2-‐3	  schaatsen,	  

bowling.	  
	  
	  
4. Evaluatie  ‘project  in  beweging’:  
Dit  werd  vooraf  in  de  klas  bevraagd.  Dit  is  wat  er  werd  gezegd  in  de  verschillende  klassen.  

• Goed	  thema.	  
• We	  hebben	  veel	  gedaan:	  computerwerk	  in	  groepjes,	  techniekactiviteiten,	  uitstappen,	  

groepswerk,	  filmpjes	  maken,	  uitstap	  naar	  Audi	  
• Geen	  echte	  les,	  maar	  wel	  op	  een	  andere	  manier.	  Er	  werd	  rekening	  gehouden	  met	  de	  

ideeën	  die	  we	  aanbrachten.	  
• Het	  klasdoorbrekend	  werken	  is	  ook	  eens	  leuk.	  
• ‘Alles	  op	  wieltjes’	  was	  superleuk.	  
• Elke	  morgen	  een	  dansje	  met	  heel	  de	  school,	  was	  leuk:	  opwarmertje!	  Misschien	  beter	  

elke	  dag	  een	  ander	  liedje.	  
• De	  uitstap	  naar	  de	  papiermolen	  was	  heel	  leuk:	  vooral	  het	  scheppen	  van	  papier	  en	  de	  

werking	  van	  de	  molen.	  
• Leuke	  activiteiten.	  
• Coach	  en	  Drefo:	  grappig,	  soms	  te	  veel	  voor	  de	  kleintjes.	  

	  
5. Evaluatie  creatieve  namiddag:  
Dit  werd  vooraf  in  de  klas  bevraagd.  Dit  is  wat  er  werd  gezegd  in  de  verschillende  klassen.  

• Heel	  leuk!	  
• Gezelschapspelletjes,	  toneel,	  proefjes,	  …allemaal	  leuke	  activiteiten.	  Veel	  variatie	  om	  

te	  kiezen.	  
• Tof	  dat	  mensen	  dit	  met	  ons	  willen	  doen.	  
• Er	  zijn	  oma’s	  die	  het	  zo	  leuk	  vonden	  dat	  ze	  het	  volgende	  keer	  opnieuw	  willen	  doen.	  
• Het	  was	  wel	  wat	  kort.	  Mag	  op	  een	  andere	  namiddag	  gebeuren.	  
• Laatste	  keer	  ‘Follow	  the	  leader’	  met	  de	  ouders,	  misschien	  de	  volgende	  keer	  de	  

ouders	  erbij	  halen.	  
  

Verslag  gemaakt  door  juf  Karin.  


