Leerlingenraad 27-11-20
aanwezig: 2 leerlingen per klas vanaf het 3de leerjaar en meester Kenny, juf Karin
Goedkeuring vorig verslag:
• Het is iedereen gelukt om het verslag in de klas te vertellen.
• Verslag wordt goedgekeurd.
Sportkampioenschap zesdeklassers tegen de leerkrachten op 29 juni:
• 2 sporten werden door de leerlingen van 6A en 6B gekozen (door stemming): voetbal en
trefbal.
• Meester Kenny vroeg of hij nu nog als directeur mag mee voetballen en het antwoord van
de leerlingenraad is ja.
• Er werd in 6B ook gestemd voor Dance Battle. Dit is misschien een voorstel om te doen
met carnaval.
MOS/VOS op school:
• MOS = milieu op school.
• VOS = verkeer op school.
• Meester Toon is op onze school de leerkracht die dit opvolgt.
•
•
•
•
•

Elke klas vanaf het 3de leerjaar heeft een MOS-ridder, maar er zijn maar 2 klassen waarbij
de MOS-ridder elke dag de koekendoosjes, koeken, drankjes, ... controleert of de naam
erop staat. Er zijn klassen die het af en toe doen en sommige helemaal niet.
De leerlingenraad wil dit in de klas nog eens onder de aandacht brengen.
Ook willen we dat op alle jassen, sjaals, wanten, potjes, ... de naam van de leerlingen
staan.
Leerlingen moeten zorg dragen voor hun spullen!
Tijdens de speeltijden mogen er geen jassen meer op de grond liggen. Is het te warm en
doe je je jas uit, hang die dan aan het boekentassenrek van jouw leerjaar. De
leerkrachten die toezicht doen, zullen nakijken of dit wel gebeurt.
We zullen deze afspraken in de lente nog eens herhalen via de leerlingenraad.

•

Wat kan een MOS-ridder nog doen?
o Op de speelplaats afval opruimen met de ‘grijpertjes’.
o Verloren voorwerpen na de speeltijd van de boekentassenrekken halen en aan de
kinderen teruggeven.
o Leerlingen erop wijzen als ze naar binnengaan om hun voeten goed te vegen,
want velen nemen de schors mee naar de klas via hun schoenen.

•

Elke maand is er een leerjaar die de omgeving rond de school opruimt. Dit is een project
van Mooimakers. Omdat we dit doen, krijgen we van de gemeente centjes. We willen met
dit geld de speelplaats groener maken. De leerkrachten hebben eens gekeken wat we
kunnen doen en dit is het plan.
o Achter de grote goal een haag zetten van 1 meter 20 hoog. Zo zullen er minder
ballen in de schors belanden. De schors blijft zo ook beter liggen. En je zal je er
kunnen achter verstoppen. De leerkrachten die toezicht doen, zien je wel nog
zitten.
o Er zullen 1 of 2 bomen komen, zodat er bij mooi weer meer schaduw is. We
voorzien bankjes om onder de boom te zitten.

o
o
o
o
o
o

We kregen vorig jaar van de Sint een knikkerbaan. Die willen we installeren aan
de enige boom die momenteel op de speelplaats is. We bevragen in onze klas of
de leerlingen dit willen.
De 2 ‘aardeplekjes’ aan de turnzaal zullen we gebruiken om bloembollen met de
klassen te planten.
Aan de jongenstoiletten gaan de struiken weg en er komt een petanquebaan. De
klimmuur komt er niet omdat er één is op de kleine speelplaats.
Op de plaats waar er de moestuin van het 4de leerjaar is, gaan er hoge bakken
gezet worden om in te planten.
Dit alles zal wellicht in februari/maart op de speelplaats komen.
De leerlingenraad vindt dit een leuk idee.

o

Waarom geen trampoline op de speelplaats? Er kan slechts 1 kind tegelijk op. Er
gebeuren veel ongevallen mee. Heel wat kinderen hebben dit al thuis.

o

We willen in de school een groepje ‘groendienst’ oprichten. Hierin mogen
leerlingen zitten vanaf het 4de leerjaar. De bedoeling is om af en toe de
beplanting op de speelplaats te onderhouden. In de klas bevragen wie met de
groendienst wil meehelpen.

Carnaval op school:
• Het optreden van het 6de leerjaar zouden we laten doorgaan, maar aangepast aan de
maatregelen.
• Het 3de leerjaar vraagt dat als ze in de dreef mogen gaan kijken naar de stoet, ze verder
uit elkaar zouden kunnen staan zodat ze kunnen dansen als ze dat willen.
•
•

•

Door de Corona is het nog niet zeker of we zullen kunnen gaan schaatsen.
Wat zouden we eventueel in de plaats kunnen doen?
o Dance Battle per klas organiseren.
o Een film kijken in de klas.
o Gezelschapsspelletjes spelen in de klas.
o Een escaperoom doen.
o Masked singer; in het zwart gekleed en met een zelfgemaakt masker.
Verkleden: geen thema, maar iedereen zelf laten kiezen.

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

Te bevragen in de klas,
briefje invullen
en tegen eind december aan juf Karin afgeven.
Klas: ..................

1. Wie wil er een knikkerbaan op de speelplaats?
o aantal leerlingen die het willen: ..................

2. Wie wil meehelpen met de groendienst?
o namen: ....................................................................................
........................................................................................................

3. Als we niet kunnen gaan schaatsen met carnaval, wat zou je dan wel kiezen uit
onze voorstellen? Zet het aantal van de klasgenoten die hiervoor kiezen.
o
o
o
o
o

Dance Battle: ..................
Film kijken: ..................
Gezelschapsspelletjes: ..................
Escaperoom: ..................
Masked singer: ..................

