Evaluatie leerlingenraad 2021-2022
10 juni 2022

Iedereen aanwezig, meester Kenny is verontschuldigd wegens vergadering met directeurs.

Dit schooljaar loopt stilaan ten einde. We willen graag van weten van de leerlingen hoe zij ervaarden om in de leerlingenraad te zitten. Daarom kregen
ze vooraf een vragenlijst die ze moesten invullen en meebrengen naar de laatste leerlingenraad. De resultaten werden kort besproken. Hieronder vind
je de resultaten en de opmerkingen.
Dit zijn de punten die aan bod kwamen dit schooljaar:
• sportkampioenschap 6de leerjaar
einde schooljaar
• evaluatie vriendschapsdag
• evaluatie project ‘de koers’

•
•
•

evaluatie kerstviering
carnaval
MOS: taak MOS-ridder

•
•

speelplaats: muziek, ballen,
petanque, fietsenstalling, parking
steps
inrichting Creazolder
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2. Ik vind het fijn om in de leerlingenraad te zitten.
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3. Ik mag mijn mening zeggen op de leerlingenraad. Er wordt naar mij geluisterd op de
leerlingenraad.
4. De zaken die besproken worden zijn belangrijk voor de leerlingen.
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5. De klas geeft zijn mening.
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6. Ik krijg van onze leerkracht de tijd om de leerlingenraad in de klas te bespreken.
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7. Ik breng aan de klas verslag uit van de leerlingenraad.
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8. De verslagen zijn duidelijk.
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9. Het tijdstip van de leerlingenraad vind ik goed = middagvergaderingen.
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10. De duurtijd van de leerlingenraad vind ik goed.
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4

Uitspraak
1.

De leerlingenraad vind ik goed.
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Enkele opmerkingen:
o Bij punt 2: De leerlingen hebben liever geen leerlingenraad op een vrijdag. Er is dan ’s middags muziek op de speelplaats en het is de laatste
dag van de week. Die willen ze samen met de vrienden beleven en afsluiten.
o Bij punt 4: We spraken over petanque op de speelplaats, maar niemand speelt dit en het is niet echt geweten bij de leerlingen dat dit daar
kan gespeeld worden. Sommige jongere leerlingen lopen hierop waardoor er putten ontstaan, anderen spelen hierop met blokken. Dit zou
eigenlijk eens goed moeten gezegd worden in het begin van het schooljaar.
o Bij punt 5: De klas geeft wel zijn mening, maar ze zeggen gewoon dat ze het leuk of niet leuk vinden, meer niet. Wij willen meer weten.
o Bij punt 10: Het duurt redelijk lang omdat iedereen iets wil zeggen en alles vaak herhaald wordt. Het ligt dus eigenlijk aan ons. Juf Karin
vraagt daarop wat iedereen vindt dat leerlingen van een 3de leerjaar er reeds bij zijn. Iedereen vindt dit goed, want dan horen ze ook de
mening van de jongere leerlingen. “Ze zeggen alles en zeggen meestal de waarheid. Wij als oudere leerlingen gaan al eens vlugger
nadenken om iets te vertellen.”
o Het 6de leerjaar geeft nog aan om de keuze van het sportkampioenschap van het 6de leerjaar tegen de leerkrachten niet aan het begin van
het 6de leerjaar te doen, maar later op het jaar. Ze hebben nu netbal beter leren kennen en vinden dit beter dan trefbal. Juf Karin zegt dat
ze dit zeker meeneemt naar het volgende schooljaar, want ze vindt dit zelf ook een goed idee.
o Er komt ook nog een opmerking over de kindermarkt. De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar vinden dat het 4de leerjaar nog te jong is om
mee te doen aan de kindermarkt. Ze kennen onvoldoende de waarde van bepaalde zaken en geven dingen soms bijna gratis weg. Ze
komen niet overeen met de kinderen binnen hun groepje, ... Er zijn blijkbaar toch wat onenigheden ontstaan.

Na deze evaluatie volgt een speech van de voorzitter en ondervoorzitter.
Beste leerlingen van de leerlingenraad, meester Kenny en juf Karin
In naam van de voorzitter en de ondervoorzitter bedanken wij jullie voor het schitterende jaar, leuke ideeën en toffe beslissingen en nog
zoveel meer...
We zijn blij dat jullie jullie hebben opgegeven voor de leerlingenraad. We vergeten natuurlijk juf Karin en meester Kenny niet voor hun harde
werk en inzet voor de leerlingenraad.
Ook de juffen en meesters bedanken we omdat ze meewerken.
We hopen dat er in de toekomst nog veel goede beslissingen zullen genomen worden door de leerlingenraad.
Leve Ter Dreef!
Bedankt voor het luisteren en geef een applaus aan jullie zelf.
Na deze mooie speech opgesteld krijgt iedereen nog een ijsje en een foto als aandenken aan de leerlingenraad.

