Leerlingenraad 28-09-18
aanwezig: 2 leerlingen per klas vanaf het 3de leerjaar, meester Luc, juf Karin
De leerlingen werden de 1ste keer persoonlijk uitgenodigd door juf Karin. De leerlingen 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 gebruikten.
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.
•
•
•

Meester Luc verwelkomt iedereen.
We stellen ons aan mekaar voor.
Juf Karin overloopt het mapje en verduidelijkt.

Takenverdeling:
• 3 leerlingen zullen na de vergadering de tafels proper maken en zorgen dat het lokaal
proper is. Dankjewel!
• Elke leerling brengt na de vergadering zijn flesje naar de eetzaal en de brooddoos met het
mapje naar de broodmand.
• 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 zal samen met juf Karin de vergaderingen voorbereiden.
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!
• De agendapunten voor de leerlingenraad steeds ten laatste 1 week voor de vergadering
aan meester Luc of juf Karin bezorgen.
Sportkampioenschap zesdeklassers tegen de leerkrachten op 27 juni:
• 2 sporten zullen door de leerlingen van 6A en 6B worden gekozen (door stemming).
• Volgende leerlingenraad de 2 voorstellen geven.
Evaluatie vriendschapsdag:
• ‘Blotevoetenpad’ leukst!!!!
• Thema was grappig.
• Wens schrijven was wat ‘genant’.
• Voetbad leuk.
• Namiddag tijdens het spel was het te druk; teveel volk.
• Ergens anders dan op school, was leuk.
• Stappen was minder leuk.
• Vorig schooljaar tijdens de vriendschapsdag meer met anderen vriend gemaakt.
• Foto’s op de bank met Drefo was leuk.
• Tof dat de ouders iets mochten drinken en eten.

Wat willen we het liefst: met heel de school samen of alleen met het leerjaar of het is gelijk?
• Met heel de school: 10 leerlingen.
• Met leerjaar alleen: 2 leerlingen.
• Gelijk: 4 leerlingen.
Schoolreis:
• 30 april, voor vrije dag 1 mei
• Om de 3 jaar naar pretpark; dus ook dit schooljaar.
• Volgende leerlingenraad bepalen we uit welke 3 of 4 pretparken we kunnen kiezen.
• Daarna stemmen we in de klassen met alle leerlingen.
Kindergemeenteraad:
• Vier leerlingen van het 5de en 6de leerjaar zullen ons vanuit de school en vanuit de
leerlingenraad vertegenwoordigen op de kindergemeenteraad van Merchtem.
• De 1ste kindergemeenteraad gaat door op 9 oktober.
Ter info:
• Op de website van de school www.terdreef.org vind je de foto van de leerlingenraad en ook
de verslagen bij ‘KINDERHOEKJE’.
Verslag gemaakt door juf Karin.

f
K

