
	  

	  

Leerlingenraad	  22-‐09-‐17
	  
aanwezig:	  2	  leerlingen	  per	  klas	  vanaf	  het	  3de	  leerjaar	  en	  meester	  Luc,	  juf	  Karin	  	  	  
	  

vooraf  –  mapje  –  lunchvergaderingen  –  taakverdeling  –  voorzitter  
  
De	  leerlingen	  werden	  de	  1ste	  keer	  persoonlijk	  uitgenodigd	  door	  juf	  Karin	  en	  kregen	  de	  
opdracht	  om	  vooraf	  de	  afspraken	  te	  lezen	  en	  eens	  na	  te	  denken	  over	  de	  verwachtingen	  die	  ze	  
hebben	  van	  de	  leerlingenraad.	  Er	  werd	  hen	  ook	  gevraagd	  om	  een	  fiche	  in	  te	  vullen,	  welke	  we	  
op	  de	  1ste	  leerlingenraad	  zouden	  gebruiken.	  
	  
Ook	  dit	  schooljaar	  houden	  we	  lunchvergaderingen.	  	  
	  
Het	  mapje	  dat	  ze	  vooraf	  kregen	  bevatte:	  de	  lijst	  van	  de	  leerlingen	  die	  dit	  schooljaar	  in	  de	  
leerlingenraad	  zitten,	  de	  planning	  van	  dit	  schooljaar,	  de	  afspraken,	  een	  kennismakingsfiche	  en	  
de	  uitnodiging	  voor	  de	  1ste	  leerlingenraad.	  
  
• Juf	  Karin	  verwelkomt	  iedereen	  en	  geeft	  nog	  wat	  extra	  uitleg	  over	  het	  verloop	  van	  een	  

leerlingenraad	  en	  wat	  er	  van	  de	  leerlingen	  wordt	  verwacht.	  Meester	  Luc	  vult	  aan.	  
• Daarna	  worden	  er	  taken	  verdeeld.	  
	  
Takenverdeling:	  	  

• 3	  leerlingen	  van	  het	  6de	  leerjaar	  zullen	  na	  de	  vergadering	  de	  tafels	  proper	  maken	  en	  
zorgen	  dat	  het	  lokaal	  proper	  is.	  Dankjewel!	  

• Elke	  leerling	  brengt	  na	  de	  vergadering	  zijn	  flesje	  en	  brooddoos	  met	  het	  mapje	  naar	  de	  
aangegeven	  plaats.	  	  

• Juf	  Karin	  maakt	  het	  verslag.	  
• Vooraf	  werd	  in	  aanwezigheid	  van	  meester	  Luc	  door	  de	  4	  afgevaardigden	  van	  het	  6de	  

leerjaar	  de	  voorzitter	  onder	  hen	  verkozen.	  	  
De	  voorzitter	  is	  Aster.	  Zij	  zal	  samen	  met	  juf	  Karin	  de	  vergadering	  voorbereiden.	  
	  

• Juf	  Karin	  geeft	  het	  woord	  aan	  de	  voorzitter.	  Maar	  vooraleer	  ze	  mag	  beginnen	  zingen	  we	  
samen	  een	  lied	  voor	  de	  verjaardag	  van	  de	  voorzitter.	  

	  
• De	  voorzitter	  verwelkomt	  op	  haar	  beurt	  iedereen	  en	  stelt	  zichzelf	  voor.	  
  
1. Voorstelling  van  de  leerlingenraad  en  kennismaking:	  

We	  stellen	  ons	  aan	  mekaar	  voor	  door	  een	  papier	  dat	  we	  vooraf	  moesten	  invullen	  en	  dat	  
nu	  door	  ieder	  van	  ons	  wordt	  gelezen	  tijdens	  een	  doorschuifronde.	  

  
2. Afspraken  leerlingenraad:  

De	  voorzitter	  overloopt	  nog	  de	  belangrijkste	  afspraken.	  Er	  zijn	  geen	  vragen.	  	  
	  

3. Evaluatie  vriendschapsdag:  
• Leuk:	  tof	  dat	  we	  Drefo	  moesten	  bevrijden	  door	  spelletjes	  te	  doen,	  anders	  dan	  andere	  

jaren,	  idee	  heel	  tof,	  liedje	  heel	  leuk,	  meterkes	  en	  peterkes	  bij	  elkaar,	  nooit	  echt	  te	  
lang	  moeten	  wachten	  bij	  een	  opdracht.	  

• Niet	  leuk:	  met	  een	  touw	  bij	  elkaar	  blijven	  (liefst	  een	  beter	  en	  langer	  touw)	  en	  dan	  
straftijd	  krijgen	  als	  je	  dit	  losliet,	  sommige	  opdrachten	  waren	  kinderachtig	  voor	  5	  en	  6.	  

• Erg	  dat	  Drefo	  een	  hele	  dag	  in	  de	  kooi	  zat.	  Meester	  Luc	  zegt	  dat	  Drefo	  dit	  wel	  zag	  
zitten.	  	  



	  

	  

  
• Meester	  Luc	  vult	  aan:	  

o De	  leerkrachten	  vonden	  het	  fijn	  dat	  de	  grote	  leerlingen	  voor	  de	  kleinere	  
leerlingen	  zorgden.	  

o Tof	  dat	  iedereen	  zoveel	  inspanningen	  deed	  zodat	  Drefo	  kon	  bevrijd	  worden.	  
o Er	  zullen	  nog	  enkele	  zaken	  zichtbaar	  zijn	  in	  de	  school:	  de	  bootje	  hangen	  al	  op	  

in	  de	  gang	  van	  het	  1ste	  leerjaar,	  foto’s	  van	  de	  verklede	  groepjes	  hangen	  aan	  
de	  toiletten,	  tekening	  met	  de	  stokventjes	  zal	  in	  een	  kader	  omhoog	  gehangen	  
worden.	  

  
4. Sportkampioenschap  einde  schooljaar:  

• De	  leerlingen	  van	  het	  6de	  zullen	  bevraagd	  worden	  door	  de	  afgevaardigden	  over	  de	  
sporten	  die	  ze	  aan	  het	  einde	  van	  het	  schooljaar	  willen	  spelen	  tegen	  de	  leerkrachten.	  	  

• De	  sporten	  waar	  ze	  hen	  uit	  laten	  kiezen	  zijn:	  voetbal,	  hockey,	  basbet,	  trefbal,	  netbal.	  	  
• Elke	  leerling	  mag	  2	  sporten	  aanduiden.	  De	  4	  afgevaardigden	  tellen	  deze	  stemmen	  op	  

en	  geven	  dit	  via	  de	  voorzitter	  aan	  juf	  Karin.	  
• Juf	  Karin	  legt	  dit	  dan	  voor	  aan	  de	  leerkrachten	  en	  dan	  bekijken	  we	  wat	  er	  zal	  

gespeeld	  worden.	  
	  

5. Ideeënbus  
• Juf	  Karin	  maakt	  de	  ideeënbus	  regelmatig	  leeg.	  Punten	  uit	  de	  ideeënbus	  komen	  soms	  

op	  de	  leerlingenraad	  als	  die	  voor	  de	  leerlingenraad	  bestemd	  zijn.	  Alle	  punten	  worden	  
steeds	  besproken	  met	  de	  kinderen	  die	  ze	  in	  de	  bus	  staken!	  Juf	  Karin	  merkt	  op	  dat	  de	  
leerlingen	  geen	  ‘slapen	  op	  school’	  moeten	  vragen	  en	  zeker	  niet	  in	  het	  6de	  leerjaar.	  
Het	  einde	  van	  het	  schooljaar	  is	  veel	  te	  druk	  voor	  de	  leerkrachten	  en	  zij	  zien	  het	  echt	  
niet	  zitten.	  

• De	  agendapunten	  voor	  de	  leerlingenraad	  steeds	  ten	  laatste	  1	  week	  voor	  de	  
vergadering	  aan	  meester	  Luc	  of	  juf	  Karin	  bezorgen.	  

	  
	  
Juf	  Karin	  wijst	  er	  op	  dat	  de	  verslagen	  en	  foto’s	  van	  de	  leerlingenraad	  ook	  op	  de	  website	  van	  
de	  school	  staan.	  Ga	  zeker	  een	  kijkje	  nemen	  op	  www.terdreef.org	  en	  dit	  onder	  
‘KINDERHOEKJE’.	  Daar	  staat	  ook	  de	  foto	  op	  van	  de	  leerlingenraad.	  

  
  

Verslag  gemaakt  door  juf  Karin.
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