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aanwezig: 2 leerlingen per klas vanaf het 3de leerjaar en meester Kenny, juf Karin   
 
De leerlingen werden de 1ste keer persoonlijk uitgenodigd door juf Karin. De leerlingen 
kregen de opdracht om vooraf de afspraken te lezen.  
Ook dit schooljaar houden we lunchvergaderingen.  
 
Het mapje dat ze vooraf kregen, bevat: de lijst van de leerlingen die dit schooljaar in de 
leerlingenraad zitten, de planning van dit schooljaar, de afspraken en de uitnodiging voor de 
1ste leerlingenraad. 
 
• Meester Kenny verwelkomt iedereen. 
• We stellen ons aan mekaar voor; elke leerling stelt zijn medeleerling voor.  
• Juf Karin overloopt het mapje en verduidelijkt. 
 
Takenverdeling:  

• Twee leerlingen zullen na de vergadering de tafels proper maken en zorgen dat het 
lokaal netjes is. Dankjewel! 

• Elke leerling brengt na de vergadering zijn flesje naar de eetzaal en de brooddoos 
met het mapje naar de broodmand.  

• Juf Karin maakt het verslag. Pas wanneer de leerkracht dit verslag krijgt, mogen de 
leerlingen van de leerlingenraad dit vertellen in de klas. 

• Vooraf werd in aanwezigheid van meester Kenny door de 4 afgevaardigden van het  
6de leerjaar de voorzitter onder hen verkozen. De voorzitter is Mil en hij zal samen 
met juf Karin de vergaderingen voorbereiden. 

 
Ideeënbus: 

• Er wordt uitgelegd wat de ideeënbus is en waar deze ophangt in de school. Er 
worden enkele voorbeelden gegeven van wat er wel in de bus kan gestopt worden. 

• Juf Karin maakt de ideeënbus regelmatig leeg. Punten uit de ideeënbus komen soms 
op de leerlingenraad als die voor de leerlingenraad bestemd zijn. Alle punten 
worden steeds besproken met de kinderen die ze in de bus staken!  

 
Sportkampioenschap zesdeklassers tegen de leerkrachten op 29 juni: 

• 2 sporten zullen door de leerlingen van 6A en 6B (beide klassen samen) worden 
gekozen (door stemming). Dit moet nu nog niet gebeuren. Dit zal in de loop van de 
volgende maanden gebeuren. 

 
Evaluatie vriendschapsdag: 

• Leuke spelletjes en activiteiten. (tofste: met de handen vooruit.) 
• Graag een waterspelletje erbij. 
• De vorige jaren was het meer met gans de school, waarbij samenwerken belangrijk 

was, zoals toen Drefo in de kooi zat. 
 
Muziek op de speelplaats: 

• Nu wordt er 2 keer op vrijdag muziek gespeeld. Is het mogelijk om dit 2 keer per 
week te doen, bijvoorbeeld op dinsdag en vrijdag? Meester Kenny en juf Karin zullen 
dit aan de leerkrachten vragen. 

• Er werden teveel Tiktokliedjes gedraaid en de nummers werden niet altijd volledig 
afgespeeld. We horen liever gewone liedjes. 
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• Het 6de leerjaar staat teveel rond de box. 
• De leerlingen van het 6de leerjaar die in de leerlingenraad zitten, zullen de playlist 

samenstellen. Per maand mag een leerjaar zijn voorkeuren aan hen doorgeven. 
 
Carnaval: 

• Wat vinden de leerlingen van het schaatsen? 
o Teveel leerlingen op de piste. Dat is een beetje gevaarlijk. 
o Het zou leuk zijn per graad apart. 
o We doen het al zoveel jaar. 

• Wat zijn andere voorstellen in plaats van schaatsen? Let wel ergens naartoe gaan, 
kost geld. 

o Trampolinepark. 
o Big Bounce. 
o Escaperoom op school per klas of per leerjaar. 
o Trefbal. 
o Vrij zwemmen. 
o Zoektocht in het park (soort Cluedo). 
o Wedstrijd op de school. 
o Swingpaleis (voorstel wordt door meester Kenny uitgelegd: soort spel met 

heel de school). 
o Masked singer door de leerkrachten. 
o Eigen film maken. 

 
 
Ter info: 

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


