Leerlingenraad 23-11-18
aanwezig: 2 leerlingen per klas vanaf het 3de leerjaar en meester Luc, juf Karin.
Schoolreis:
• Op 30 april gaan we op schoolreis naar een pretpark.
• Voor het 1ste en 2de leerjaar zullen de leerkrachten beslissen waar ze naartoe gaan.
• Het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar mag kiezen uit de voorstellen van de leerlingen van de
leerlingenraad. Elke leerling mag op 1 pretpark stemmen. De leerkracht zal het aantal
stemmen tegen ten laatste 7 december aan juf Karin bezorgen. Zij zal samen met AnneLoes en Brecht de stemmen tellen en dan kenbaar maken.
• Dit zijn de voorstellen:
o 3de en 4de leerjaar: Efteling – Walibi – Bellewaerde – Bobbejaanland –
Toverland.
o 5de en 6de leerjaar: Efteling – Bobbejaanland – Walibi – Bellewaerde.
Klimmuur:
• Er wordt voorgesteld om op de grote speelplaats ook een klimmuur te bevestigen, links
van de toiletten, waar nu struiken staan.
• Er mag in de klas bevraagd worden wie deze klimmuur wil.
• We vinden als leerlingenraad wel dat er afspraken moeten gemaakt worden rond
veiligheid: niet voor de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar, niet te hoog, in welke
richting klimmen, …
•

Aansluitend hierop vinden de leerlingen dat de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar niet
meer op het apeneiland met het laddertje zouden mogen komen omwille van de
veiligheid. Soms komen ze vast te zitten of durven ze er niet meer af.

Ideeënbus:
• Jasper heeft een voorstel om een schoolkrantje te maken. Er zijn leerlingen van het 5de
leerjaar bereid om hier aan mee te werken. Meester Joke zal een oogje in het zeil houden.
Jasper is hoofdredacteur en stelt een redactieraad samen om artikels te maken over de
activiteiten op school of bepaalde personen in de kijker of…. Er zullen van het
schoolkrantje enkele kopies gemaakt worden voor elke klas. De kopies mogen gratis op
school gemaakt worden.
•

Warmste week: we doen mee en zullen per leerjaar iets maken om te verkopen (koekjes,
popcorn,…) op dinsdag 18 december. De opbrengst gaat naar Handicap International.
Een oud-leerling van de school komt dit project voorstellen.

Sportkampioenschap zesdeklassers tegen de leerkrachten op 27 juni:
• Uit 4 sporten (voetbal, trefbal, basketbal en netbal) kozen de zesdeklassers voetbal en
trefbal.
Kindergemeenteraad:
• Op dinsdag 27 november is het kindergemeenteraad.
• Onze kinderburgemeester Mattijs heeft met wapenstilstand een heel mooie toespraak
gedaan. Hij zal de tekst aan meester Luc bezorgen.
• Bedoeling van de kindergemeenteraad is om zaken die besproken worden op de
leerlingenraad en die van belang kunnen zijn voor alle kinderen van de gemeente, ook op
de kindergemeenteraad te brengen.
verslag gemaakt door juf Karin

