Leerlingenraad 01-02-21
aanwezig: 2 leerlingen per klas vanaf het 3de leerjaar
en meester Kenny, juf Karin

Goedkeuring vorig verslag
Kleine aanpassing aan het vorige verslag. Er stond:
• 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.
Eigenlijk was dit de mening van de leerlingafgevaardigde en dus niet van het 3de leerjaar.
Het verslag wordt nadien goedgekeurd.
MOS: stand van zaken groendienst en groen op de speelplaats
Meester Kenny geeft de stand van zaken.
• Groendienst kan pas starten als de beplanting gebeurd is.
• De planten kunnen pas gezet worden als het iets beter weer is en dus niet zoveel regent.
• Leerlingen van de tuinbouwschool zullen na de krokusvakantie de beplanting doen.
Evaluatie sintviering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een hele dag geen les krijgen, was tof.
Superleuke dag. Goed georganiseerd.
In de zaal zie je niet altijd alles.
Fijn om in de klas opdrachtjes te doen: tekenen, dansen, zingen, ...
Creatief.
Aanklikken op het bord was tof. Grappige filmpjes.
Mandarijntje pellen, verhaaltje, ... was fijn.
Sommige opdrachten te kinderachtig voor het 6de.
Pietjesprenten volgen om ons geschenk in de kelder te vinden was leuk en daarbij de
rebus oplossen. Zoeken naar de cadeaus was tof.
Leuk: spelen met de cadeautjes, dansen, de pakjes zoeken, lekkere snoep, opdrachten in
de klas, iedereen kon opdrachten doen en dus niet alleen enkele kinderen op het podium.
In de zaal is meer sfeer.
Spijtig dat de Sint zelf niet kon komen. In het echt leuker.
Leuker dan ooit!

Evaluatie kerstviering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het geheime vriendje was top.
Tof dat het buiten was.
Wandeling met leuke verhaaltjes door het 6de verteld, was mooi in elkaar gestoken.
Mooie toneeltjes. Toneeltjes te kort en ze willen zelf meespelen.
Fijn om naar de toneeltjes te kijken en ondertussen een wandeling te doen.
Als je meespeelde in een toneeltje, kon je de andere niet zien.
Wandeling was te kort.
Rustig met de klas.
Mooie muziek in de eetzaal.
Cake en chocomelk waren erg lekker. Dankjewel.

•
•
•

In de namiddag popcorn maken en eten bij een leuke film.
Kerstkledij van de leerkrachten was tof.
Leuke manier.

In de toekomst ervoor zorgen dat iedereen de toneeltjes kan zien.
Een combinatie van eerst gaan wandelen buiten en dan samen in de zaal, zou een mooie
ervaring zijn.
Evaluatie gedichtendag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Op het scherm iedereen kunnen zien, was superfijn. Zo zaten we met onze klas bijeen.
(coronaproof)
Fijn dat we zo de gedichtendag toch konden organiseren.
Jammer dat we niet met allemaal samen konden zijn.
Leuk met de camera, was beter te verstaan.
Tof via Zoom. Verbinding viel af en toe weg.
Het was minder lang.
Gedichten van de kinderen uit de andere klassen kunnen zien.
Het beeld was soms te wit op het bord. Je kon de gezichten niet zo goed zien. Grappige
witte gezichten, net spoken. Voor sommigen eng.
Een fijne ervaring om op het podium te staan.
Mooie gedichten.
Sommige gedichtjes waren erg kort, waardoor we ze niet goed konden verstaan.
Soms praatten de kinderen te stil of te snel en niet altijd verstaanbaar.
Mooie muziek.
Opname aan kinderen die op podium stonden, tonen.
Spijtig dat de gedichten van de zieke kinderen niet werden voorgelezen.
Het klappen voor meester Kenny was tof.

Voor deze online gedichtendag moest er gekozen worden tussen witte gezichten en geluid
of beter belichte gezichten en geen geluid. Belangrijkste is een gedicht horen.
Carnaval
•
•
•
•
•
•
•

Graag de hele dag muziek tijdens de speeltijden. Dan kunnen we op de speelplaats
dansen.
Geen verkleed schaatsen. Geen thema om te verkleden.
Dansje aan het Woonzorgcentrum gaan doen met heel de school. Er zal elke middag
vanaf maandag 8 februari worden geoefend.
Er zal door de leerkrachten een ‘masked dancer’ gebracht worden.
In de namiddag worden er spelletjes gespeeld in de klas.
Het 6de leerjaar zou graag eens met
z’n allen op het podium staan.
Meester Kenny bekijkt op welk
moment in het schooljaar dit eens
zou kunnen.

