
	  

	  

Leerlingenraad	  01-‐12-‐16	  
	  
aanwezig:	  2	  leerlingen	  per	  klas	  vanaf	  het	  3de	  leerjaar	  
	  
gasten:	  vertegenwoordigers	  kindergemeenteraad.	  
meester	  Luc,	  juf	  Karin	  	  	  
	  
1. sportkampioenschap  einde  schooljaar  

• De	  leerlingen	  van	  het	  6de	  leerjaar	  moesten	  in	  beide	  klassen	  tegelijk	  de	  stemming	  
doen	  over	  de	  sporten	  voor	  het	  sportkampioenschap.	  Blijkbaar	  is	  dit	  niet	  echt	  gelukt	  
en	  hebben	  ze	  dit	  per	  klas	  gedaan.	  

o 6A	  stemde:	  voetbal	  en	  trefbal	  
o 6B	  stemde:	  voetbal	  en	  basketbal	  
o Voetbal	  wordt	  al	  zeker	  voorgesteld.	  Nu  moet  er  opnieuw  gestemd  worden  

voor  ofwel  basket  ofwel  trefbal.	  Elke	  stem	  telt!	  De	  afgevaardigden	  van	  de	  
leerlingenraad	  van	  het	  6de	  zullen	  dit	  in	  overleg	  met	  hun	  leerkrachten	  
organiseren.	  Zij	  laten	  dit	  dan	  aan	  meester	  Luc	  weten.	  Meester	  Luc	  zal	  dit	  dan	  
met	  de	  leerkrachten	  bespreken	  en	  tegen	  de	  leerlingenraad	  van	  19	  januari	  zal	  
meester	  Luc	  kunnen	  zeggen	  welke	  sporten	  de	  leerkrachten	  hebben	  
goedgekeurd.	  

• Meester	  Luc	  haalt	  het	  volgende	  probleem	  aan:	  blijkbaar	  zijn	  er	  meningsverschillen	  in	  
het	  6de	  leerjaar	  over	  het	  al	  dan	  niet	  mogen	  mee	  voetballen	  van	  de	  meisjes	  tijdens	  dit	  
sportkampioenschap.	  Wout	  en	  Luna	  zeggen	  dat	  dit	  in	  6A	  even	  was,	  maar	  zeggen	  dat	  
dit	  nu	  OK	  is.	  Dus	  tijdens	  het	  sportkampioenschap	  einde	  schooljaar	  mogen	  zowel	  
meisjes	  als	  jongens	  mee	  doen	  met	  de	  voetbal!	  

	  
2. evaluatie  grootoudersfeest  

• Leuk	  dat	  er	  veel	  volk	  was.  
• De	  grootouders	  waren	  blij!	  
• Nadien	  je	  grootouder	  zien	  als	  kleinkind	  is	  tof.	  
• Spijtig	  dat	  we	  niet	  bij	  het	  koffiemoment	  bij	  onze	  grootouders	  mochten	  zijn.	  Juf	  Karin	  

legt	  uit	  waarom	  dit	  niet	  kon:	  
o heel	  veel	  grootouders;	  de	  turnzaal	  zat	  helemaal	  vol.	  
o er	  was	  dus	  geen	  plaats	  meer	  voor	  de	  kleinkinderen	  in	  de	  turnzaal.	  

• Er	  waren	  heel	  veel	  verschillende	  dingen	  te	  zien.	  
• Het	  6de	  vond	  het	  spijtig	  dat	  ze	  niet	  mochten	  optreden.	  Maar	  ze	  vonden	  het	  wel	  fijn	  

dat	  ze	  bij	  de	  koffie	  hun	  grootouders	  even	  konden	  zien	  en	  hen	  spreken.	  
• Meester	  Luc	  merkt	  op	  dat	  de	  grootouders	  heel	  stil	  waren	  als	  de	  filmpjes	  van	  het	  6de	  

getoond	  werden.	  Sommigen	  grootouders	  lachten,	  glimlachten	  of	  pinkten	  een	  traan	  
weg….	  

• Meester	  Luc	  vertelt	  dat	  de	  filmpjes	  nog	  te	  bekijken	  zijn	  via	  de	  website.	  Hierop	  vraagt	  
Gerben	  of	  ook	  de	  optredens	  te	  zien	  zijn	  op	  de	  website.	  De	  optredens	  werden	  niet	  
gefilmd.	  Dus	  nee,	  dit	  staat	  niet	  op	  de	  website.	  

• Meester	  Luc	  wou	  als	  afsluiter	  nog	  	  zeggen	  dat	  hij	  fier	  was	  op	  de	  leerlingen,	  op	  de	  
leerkrachten,	  op	  de	  school	  en	  de	  zovele	  grootouders	  die	  ervan	  genoten.	  Heel	  wat	  
grootouders	  hebben	  hem	  ook	  gefeliciteerd	  nadien	  en	  ze	  waren	  ontzettend	  blij.	  

	  
3. kindergemeenteraad  

• De	  afgevaardigden	  van	  de	  kindergemeenteraad	  werden	  uitgenodigd	  op	  deze	  
leerlingenraad.	  Aan	  de	  hand	  van	  vragen	  (interview)	  beluisteren	  we	  wat	  de	  
kindergemeenteraad	  is	  en	  doet.	  



	  

	  

	  
• Voor	  onze	  school	  zitten	  4	  leerlingen	  van	  het	  5de	  en	  6de	  leerjaar	  in	  de	  

kindergemeenteraad.	  Er	  is	  ook	  een	  kinderschepen	  van	  onze	  school.	  Zij	  moet	  ervoor	  
zorgen	  dat	  de	  vertegenwoordigers	  van	  de	  school	  elke	  keer	  komen.	  

• Zij	  werden	  gekozen	  net	  als	  de	  leerlingenraad;	  uit	  het	  5de	  en	  6de	  leerjaar.	  Ze	  moesten	  
wel	  thuis	  toestemming	  hiervoor	  vragen!	  

• Zij	  vergaderen	  op	  het	  gemeentehuis	  ongeveer	  een	  7-‐tal	  keer	  per	  schooljaar.	  Meestal	  
is	  dit	  op	  dinsdag	  van	  19u	  tot	  20u.	  Ze	  worden	  via	  brief	  hiervoor	  uitgenodigd.	  

• Naast	  de	  afgevaardigden	  van	  St-‐Donatus,	  Rinkeling,	  Ten	  Bos	  en	  Ter	  Dreef	  zijn	  Tom	  en	  
Ellen	  van	  de	  gemeente	  aanwezig.	  De	  1ste	  keer	  kwam	  de	  burgemeester	  Eddy	  De	  
Block.	  	  

• Er	  is	  ook	  een	  kinderburgemeester,	  nl.	  Jana	  Van	  Laethem.	  
• Dit	  schooljaar	  gaan	  ze	  werken	  rond	  pesten	  en	  zelfdoding.	  Meester	  Luc	  zou	  willen	  dat	  

dit	  opengetrokken	  wordt	  naar	  de	  jeugdbewegingen	  en	  de	  sportclubs.	  Hij	  heeft	  dit	  
ook	  telefonisch	  aan	  Tom	  laten	  weten.	  

• Ze	  hebben	  deze	  week	  vergaderd	  en	  hebben	  gewerkt	  rond	  een	  activiteit	  die	  ze	  willen	  
doen,	  nl.	  een	  wandeling	  met	  opdrachten.	  	  

o Deze	  wandeling	  zal	  doorgaan	  op	  zaterdag  22  april  in  Brussegem.	  	  
o Het	  goede	  doel	  dat	  ze	  hiermee	  willen	  sponsoren	  is	  om	  een	  prentenboek	  te	  

sponsoren	  die	  kinderen	  kan	  helpen	  om	  de	  zelfdoding	  van	  hun	  ouders	  
aanvaardbaar	  te	  maken.	  

o De	  prijs	  om	  deel	  te	  nemen	  hebben	  ze	  vastgesteld	  voor	  kinderen	  op	  2	  euro,	  de	  
prijs	  voor	  volwassenen	  zal	  tussen	  de	  3	  à	  5	  euro	  zijn.	  

o Ze	  zullen	  nog	  affiches	  maken.	  
o Ze	  mogen	  voorstellen	  voor	  de	  naam	  van	  de	  wandeling	  indienen.	  De	  naam	  zal	  

met	  de	  klassen	  van	  het	  5de	  en	  6de	  bevraagd	  worden.	  Dit	  moeten	  de	  
afgevaardigden	  met	  hun	  leerkracht	  bekijken.	  

o Er	  zullen	  ook	  standjes	  tijdens	  op	  het	  parcours	  van	  de	  wandeling	  staan.	  
	  

• Op	  de	  kindergemeenteraad	  hebben	  ze	  ook	  de	  datum	  van	  de	  fuif	  vastgelegd.	  	  
De	  kinderfuif	  van	  de	  gemeente	  voor	  het	  5de	  en	  6de	  leerjaar	  gaat	  door	  op	  vrijdag  28  
maart  van  19  tot  22  uur.  Het  thema  is  ‘zwart-‐wit’  en  er  wordt  gevraagd  je  aldus  te  
kleden!    

• We	  nodigen	  de	  leden	  van	  de	  kindergemeenteraad	  opnieuw	  uit	  op	  de	  leerlingenraad	  
van	  28	  maart	  om	  reclame	  te	  komen	  maken	  voor	  de	  wandeling	  van	  de	  
kindergemeenteraad.	  

	  
  

Verslag  gemaakt  door  juf  Karin.
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