
	  

	  

Leerlingenraad	  13-‐11-‐17
	  
aanwezig:	  2	  leerlingen	  per	  klas	  vanaf	  het	  3de	  leerjaar	  
	  
gastsprekers:	  leden	  van	  de	  kindergemeenteraad.	  
	   	  
meester	  Luc,	  juf	  Sanne	  (juf	  Karin	  was	  afwezig	  en	  werd	  vervangen)	  	  	  
	  
1.  Vorig  verslag:  

• Iedereen	  heeft	  het	  verslag	  van	  vorige	  vergadering	  gekregen.	  
• De	  leerlingen	  van	  3A	  en	  5B	  hebben	  het	  verslag	  niet	  verteld	  aan	  hun	  

klasgenoten.	  
• Er	  zijn	  geen	  vragen	  over	  het	  verslag,	  dus	  het	  verslag	  wordt	  goedgekeurd.	  

2.  Sportkampioenschap  einde  schooljaar:  
• Stemming:	  trefbal	  (34),	  voetbal	  (17),	  netbal	  (16),	  hockey	  (10)	  en	  basket	  (3).	  

Trefbal	  en	  voetbal	  kregen	  de	  meeste	  stemmen,	  maar	  voetbal	  was	  dus	  erg	  
nipt!	  

• De	  juffen	  en	  meesters	  zijn	  bereid	  om	  deze	  sporten	  te	  doen,	  mede	  omdat	  
ook	  heel	  wat	  juffen	  willen	  voetballen!	  

3.  Kindergemeenteraad:  
• Enkele	  gasten	  deze	  vergadering,	  nl.	  kinderburgemeester	  en	  enkele	  

gemeenteraadsleden.	  
Miel	  vertelt	  hoe	  hij	  verkozen	  werd:	  eerst	  was	  hij	  ook	  een	  
gemeenteraadslid,	  dan	  werd	  hij	  schepen,	  nadien	  verkozen	  tot	  
burgemeester.	  

• Dit	  jaar	  wordt	  er	  een	  feest	  georganiseerd,	  want	  de	  kindergemeenteraad	  
bestaat	  15	  jaar.	  

• Op	  14/11/17	  vindt	  de	  eerste	  vergadering	  plaats.	  
• Op	  11/11/17	  moest	  Miel	  bij	  de	  viering	  van	  Wapenstilstand	  speechen	  over	  

vrede	  en	  een	  bloemenkrans	  aan	  het	  standbeeld	  leggen.	  Dit	  was	  zijn	  eerste	  
opdracht.	  Hij	  geeft	  deze	  speech	  ook	  tijdens	  de	  leerlingenraad.	  Zijn	  
grootste	  wens	  is	  om	  nooit	  meer	  oorlog	  te	  hebben.	  Meester	  Luc	  vult	  aan:	  
vrede	  begint	  bij	  jezelf.	  

4.  Uit  de  ideeënbus:  dag  GSM-‐en  op  school:  
• Niet	  iedereen	  heeft	  een	  GSM,	  dus	  dan	  worden	  sommige	  kinderen	  

uitgesloten,	  vindt	  meester	  Luc.	  De	  meeste	  kinderen	  hebben	  een	  GSM	  pas	  
nodig	  wanneer	  ze	  12	  jaar	  zijn,	  dus	  nu	  geen	  GSM	  hebben	  is	  ook	  helemaal	  
niet	  erg!	  

• Vorig	  schooljaar	  werd	  dit	  toegestaan	  in	  het	  6de	  leerjaar	  op	  de	  laatste	  dag	  
van	  het	  schooljaar,	  in	  samenspraak	  met	  de	  ouders.	  Het	  gebruik	  ervan	  was	  
op	  eigen	  verantwoordelijkheid.	  	  



	  

	  

• Dit	  zal	  nog	  verder	  besproken	  worden.	  

5.  Uit  de  ideeënbus:  actie  warmste  week:  
• Anne	  brengt	  naar	  voor:	  voorstel	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  Ketnet	  Koekenbak.	  

! Al	  het	  geld	  gaat	  naar	  het	  goede	  doel.	  Je	  moet	  je	  inschrijven	  op	  de	  
website	  van	  Ketnet	  en	  maakt	  zo	  kans	  op	  een	  concert/bezoek	  van	  een	  
wrapper/…	  van	  Ketnet.	  

• Meester	  Luc	  vertelt:	  we	  zamelen	  al	  geld	  in	  op	  2	  manieren:	  
! de	  vastenvoettocht:	  een	  doel	  veraf	  en	  een	  doel	  dichtbij	  
! de	  Damiaanactie	  

• Meester	  Luc	  geeft	  aan:	  kiezen	  tussen	  deelname	  aan	  Warmste	  Week	  of	  
Koekenbak:	  
! Stemming:	  15	  stemmen	  voor	  Koekenbak,	  5	  voor	  Warmste	  Week	  
! Eens	  goed	  over	  nadenken:	  

-‐ Wie	  gaat	  hiervoor	  zorgen?	  Iedereen	  deelnemen,	  of	  slechts	  enkele	  
klassen?	  

-‐ Hoe	  organiseren	  we	  dit?	  Enkel	  met	  leerkrachten,	  of	  ook	  met	  
ouders?	  

-‐ Waar	  organiseren	  we	  dit?	  Op	  school,	  of	  thuis?	  
! We	  komen	  tot	  volgend	  idee,	  dat	  nog	  met	  de	  betreffende	  leerkrachten	  

zal	  worden	  besproken:	  ALS	  we	  de	  Koekenbak	  doen:	  
-‐ De	  leerlingen	  van	  het	  5de	  én	  het	  6de	  of	  1	  van	  deze	  2	  organiseren	  

het.	  
-‐ Ofwel	  thuis,	  ofwel	  op	  school,	  ofwel	  op	  school	  met	  hulp	  van	  ouders.	  
-‐ Na	  schooltijd	  verkopen;	  verkoop	  zal	  vooraf	  aangekondigd	  worden	  

met	  een	  briefje.	  	  
• Meester	  Luc	  vraagt	  aan	  juf	  Sanne	  om	  op	  de	  vergadering	  van	  de	  

adventswerking	  te	  vragen	  of	  er	  rond	  een	  goed	  doel	  gewerkt	  zal	  worden,	  
of	  dit	  erbij	  betrokken	  kan	  worden.	  Juf	  Sanne	  zal	  het	  idee	  van	  de	  
Koekenbak	  op	  de	  vergadering	  van	  17/11/17	  vertellen.	  

	  
Verslag  juf  Sanne  


