Leerlingenraad 19-11-21
2 leerlingen van elke klas vanaf het 3de leerjaar en meester Kenny, juf Karin
Vorig verslag:
• Iedereen heeft het verslag in de klas verteld.
• Verslag wordt goedgekeurd.
Sportkampioenschap zesdeklassers tegen de leerkrachten op 29 juni:
• De leerlingen van de 6de klas kozen de volgende sporten: voetbal en trefbal.
• Meester Kenny legt dit voor aan de leerkrachten om na te gaan of er voldoende
leerkrachten zijn om ploegen te vormen.
Ideeënbus:
• De volgende punten zaten in de ideeënbus:
1. Muziek op de speelplaats, niet alleen op vrijdag.
2. Minder lege ballen zodat we beter kunnen trappen.
3. Parking voor steps.
1.

Muziek op de speelplaats:

•

Leerlingen vragen meer muziek op de speelplaats; naast vrijdag ook minstens één
extra dag, namelijk maandag. Zo kunnen we de week beginnen en eindigen met
muziek.
Er wordt verteld dat er nu al regelmatig ruzie ontstaat bij de keuze van de muziek.
Op vrijdag is er muziek op de speelplaats bij juf Maaike en meester Klaas. Soms kiezen
zij de muziek of soms duiden ze een DJ aan. Het is beter dat de leerkracht een playlist
kiest. Dan is er geen ruzie.

•

•

We willen het volgende proberen:
o op vrijdagmiddag muziek op de speelplaats.
o de muziek wordt door een leerjaar gekozen en dit voor 1 maand.
o de playlist wordt samengesteld door het leerjaar en de leden van de
leerlingenraad bezorgen die aan juf Maaike.
o er worden 6 liedjes op vrijdagmiddag gedraaid.
o december kiest 6de leerjaar.
o januari kiest 5de leerjaar.
o februari kiest 4de leerjaar.
o maart kiest 3de leerjaar.
o we evalueren dit op de leerlingenraad van 11 februari.

2.

Ballen op de speelplaats:

•

Regelmatig zijn er ballen stuk of plat. Je vraagt aan meester Kristof om de bal op te
pompen of een nieuwe bal.
Er wordt ongenoegen geuit over de afspraken van de ballen en de speelkar op de
speelplaats. Daarom willen we de afspraken hierover nog eens duidelijk zeggen aan
de klassen.
Er is heel wat materiaal stuk op de speelkar: twistmat, springtouwen, ... Misschien
uitkijken naar nieuw speelgoed.

•
•

•
•
•
•
•

Ballen niet verstoppen na de speeltijd. Als dit gebeurt, zullen de ballen een week
lang niet mogen gebruikt worden, door niemand!
Het apeneiland mag niet gebruikt worden als goal.
Onder het afdak mag er niet met ballen gespeeld worden. Dus ook bij regenweer
wordt er niet met ballen onder het afdak gespeeld.
Tijdens de bewegingsles zal er nog eens duidelijk uitgelegd worden wie, waar,
waarmee kan spelen. (speelkar)
Na de speeltijd leg je het gebruikte materiaal terug op de juiste plaats in de
speelkar. Dat is de verantwoordelijkheid van iedere leerling!

Te bevragen in de klas: moet er een speelbeurt komen voor de petanque?
3.

Parking voor steps:

•
•

Er wordt meer met de fiets en steps naar school gekomen. Dit is heel goed.
Er is niet voldoende plaats om die allemaal in het fietsenrek te plaatsen.

•

We stellen voor om de fietsen allemaal in het rek te plaatsen en de steps mooi tegen
de buitenmuur van de gang van het 1ste leerjaar.
Er mag niet gespeeld worden aan en op de fietsenrekken, ook niet tijdens de
speeltijden!

•

Inrichting creazolder:
• De bedoeling is om de creazolder gezelliger te maken, maar ook meer te gebruiken
tijdens de lessen.
• Dit zijn enkele voorstellen:
o een grotere tafel, kerstlichtjes, kleur op de muren, leeshoekje met kussentjes
maken, houten vloer, nieuw tapijt, leuke gordijnen, apart lokaaltje voor zorg,
projector om film te bekijken, hoekjes inrichten als creatieve hoek, leeshoek,
knutselhoek, spelletjeshoek, kookhoek, maar ook de gang versieren die naar de
creazolder leidt bijvoorbeeld met tekeningen.
•
•
•

Er zal zeker een houten schuifdeur komen onder de boog. Zo zijn de stoelen weggestopt
en kan er met een beamer iets geprojecteerd worden.
De vloer zal ook vervangen worden.
We willen nog eens benadrukken om de creazolder steeds netjes achter te laten. Dit is
fijn voor iedereen die er komt werken.

Ter info:
•

Op de website van de school www.terdreef.org vind je de foto van de leerlingenraad en ook
de verslagen bij ‘KINDERHOEKJE’.

