
 

 

Leerlingenraad 10-02-20
 
aanwezig: 2 leerlingen per klas vanaf het 3de leerjaar 
 
gasten: schepen en gemeenteraadsleden voor onze school van de kindergemeenteraad:  
meester Luc, juf Karin   
 
 
 
Goedkeuring vorig verslag:  

• Iedereen kreeg het vorige verslag en er waren geen opmerkingen. Het verslag 
werd goedgekeurd. 

 
Sportkampioenschap zesdeklassers tegen de leerkrachten op 25 juni: 

• 6de leerjaar heeft gestemd. 
o We kozen voor voetbal en trefbal. 
o Er is een ploeg van leerkrachten voor trefbal. Voor voetbal zouden we 

graag hebben dat enkele juffen ook willen mee doen. We vragen het aan 
de juffen. 

 
Carnaval: 

• 21 februari – verkleed en 1 ding in fluo. Zeker niks speciaal gaan kopen. Als je toch 
iets wil kopen, denk dan aan de tweedehandswinkel in de Gasthuisstraat. 

• Voormiddag: verkleed schaatsen in Liedekerke. Geen losse spullen mee zoals 
handboeien, toverfeestokjes,... 

• Middag: na het eten zaal klaarzetten door de leerlingenraad en leerkrachten. 
Leerlingenraad mag zaal versieren, maar zorgt zelf voor versiering zoals 
ballonnen en slingers. Confetti en partypoppers zijn niet toegelaten!  

• Namiddag: fuif of gezelschapsspelletjes (zelf mee te brengen – geen 
elektronische spelletjes). 

o Lins verwelkomt iedereen. 
o 6de doet 4 dansjes – iedereen kijkt. Nadien gaan 1ste, 2de en 3de leerjaar 

weg. 
o En dan dansen met DJ Kenny. Groot blad om liedjes op te schrijven zal op 

podium liggen. 
o Geen enge maskers en geen wapens!  
o Maskers enkel opzetten tijdens de fuif. 
o De school zorgt na afloop voor een drankje voor iedereen. 

• Na de fuif kuist de leerlingenraad met nog andere leerlingen en leerkrachten de 
zaal. 

 
Kindergemeenteraad: 

• Lena en Mattias stellen de kindergemeenteraad voor, Jarre vult aan. 
• Schepen: Jarre. 
• Gemeenteraadsleden: Jens, Mattias en Lena. 
• Telkens 4 leerlingen (2 uit het 5de en 2 uit het 6de) van de verschillende lagere 

scholen van Merchtem. Dit zijn Rinkeling, St-Donatus, Ten Bos, De Plataan en Ter 



 

 

Dreef. Dus 20 leerlingen. Zij werden gekozen in de school, net als bij de 
verkiezingen van de leerlingenraad. Wie wou, kon zich kandidaat stellen. 

• De vergaderingen gaan door in het gemeentehuis en dit op een dinsdag van 19 
tot 20 uur. In het 1ste trimester al 2 keer, volgende vergadering op 11 februari. 

• Dit bespreken ze dit jaar: mobiliteit, pesten, internetbevraging, kinderfuif. 
 
Project Kunst: 

• In bepaalde klassen is er al een brainstorm geweest. Meester Luc heeft Drefo ook 
uitgenodigd. 

• We doen een tentoonstelling voor (groot)ouders op vrijdag. 
 
Evaluatie Warmste Week: 

• Dit werd in de klas bevraagd. 
o Tof dat we dingen zelf mochten maken en dan konden kopen en opeten. 
o Leuk om bij iemand thuis te gaan werken. 
o Sommigen hadden te weinig tijd om alles klaar te krijgen. 
o Fijn dat we voor 2 goede doelen iets deden. Zo kunnen we andere 

mensen helpen.  
o Leuk dat het elk jaar wordt gedaan. 
o Het verkopen aan het kraam was fijn. De tafels stonden op een leuke 

manier geschikt en er was veel variatie. 
 
Evaluatie kerstviering: 

• Dit werd in de klas bevraagd. 
o Mooie viering. 
o Een heel mooi verhaal dat goed werd uitgebeeld. 
o ‘Brynja’ kon mooi fluit spelen. 
o Iedereen mooi aangekleed. 
o De kleinzoontjes waren schattig. 
o Mooie kerstboom met handjes. 
o Dekentje en kussen mogen meebrengen is leuk. Sommigen zitten liever 

op de grond dan op stoelen. 
o Gezellig samen zijn met heel de school. 
o Iedereen was stil. 
o Elk jaar een andere stijl. 

 
Evaluatie gedichtendag: 

• Dit werd in de klas bevraagd. 
o Voor de winnaars leuk om op het podium te staan. 
o De ‘show’ zat leuk in elkaar en tof dat Drefo het eens leidde/presenteerde 

met toffe attributen. Grappig. Enkele leerlingen vonden het minder leuk. 
o Veel afwisseling en de leerjaren door elkaar was tof. 
o Genieten van mooie gedichten, die goed werden voorgedragen. 
o Tof dat het over meester Luc ging. Leuk dat het een verrassing was en dat 

meester Luc nadien alle gedichten in een boek kreeg. 
o Filmpje van Wout Ringoot was heel schattig. 
o Veel afwisseling in de gedichtjes. 
o Tof liedje van meester Toon. 
o Minder muziek dan andere jaren. 

 
 



 

 

Muziek 1x per week op de speelplaats: 
• Dit werd in de klas bevraagd. 

o Leuk dat iedereen kan meedansen. 
o Fijne liedjes die iedereen kent. Niet altijd ‘Like me-liedjes’ spelen, graag 

ook andere liedjes. (Blad ophangen om keuze op te schrijven.) 
o Graag meerdere keren per week, ook op vrijdag. Leuk zo na het weekend. 
o Jammer dat het 1ste en 2de leerjaar niet kan meedoen. 
o Sommige kindjes vinden dit niet zo leuk omdat ze niet graag dansen en 

dan hebben ze geen vriendjes om gewoon te spelen. Er is dan ook niet 
genoeg plaats om trefbal te spelen of met de stelten. 
 

Vraag van Tuur in de ideeënbus: 
• Tuur vraagt om zoals een paar jaar terug wedstrijdjes voetbal te spelen. Meester 

Luc heeft dit voorgelegd aan meester Kenny en die zal dat organiseren als het 
beter weer is. 
 
 

 
Verslag gemaakt door juf Karin

 


