Leerlingenraad 14-11-22
aanwezig: 2 leerlingen per klas vanaf het 3de leerjaar en meester Kenny, juf Karin
Goedkeuring vorig verslag:
• Verslag werd in elke klas voorgelezen en wordt goedgekeurd.
Muziek op de speelplaats:
• Muziek blijft 1 keer per week op vrijdag.
• Zesdeklassers hebben al een playlist op chromebook gezet van 6A en 6B. Ze gaan dit
nu nog verder doen voor de andere leerjaren. De playlist van 6A werd afgespeeld in
oktober, in november wordt de lijst van 6B afgespeeld. Er wordt per maand de lijst
van 1 klas afgespeeld: 5A in december, 5B in januari, 4A in februari, 4B in maart, 3A
in april, 3B in mei.
• Er wordt al minder dichter bij de boxen gekomen. Mil stelt voor om rond de box nog
wat meer af te bakenen.
Carnaval:
• De leerkrachten bespreken dit eind november op de personeelsvergadering.
• Wat er al geweten is, is dat 1ste en 2de leerjaar niet zullen mee gaan schaatsen.
MOS in Ter Dreef:
• MOS betekent milieuzorg op school.
• Alle leerlingen kennen de MOS-ridder; die schrijft naam op koekendoosje of
papiertje van de koek.
• Wat doen we nog rond MOS?
o vuil ruimen op de speelplaats met de grijpertjes
o vuil ruimen buiten de school, in de omgeving van de school = Mooimakers
o vergeten doosjes op de speelplaats verzamelen
o plantjes zetten in de tuintjes van de klassen
o insectenhotel maken
• Er worden echter een aantal zaken opgemerkt.
o De ijzeren MOS-ridder op de speelplaats is een vuilbak geworden. Ze zullen
die leegmaken.
o De insectenhotels worden door leerlingen stuk gemaakt. Er wordt met
dingen uit het insectenhotel gespeeld. Er moet meer zorg voor gedragen
worden.
o Er wordt veel in de schors gespeeld. Zo hangt er schors aan de schoenen en
wordt dit mee in de klas gedragen.
• Er wordt opgemerkt dat men zich niet altijd aan afspraken op de speelplaats houdt:
o voetballen met de groene ballen
o spelen tussen de fietsen
o achter de haag kruipen
o vuilbak niet correct gebruiken
o ...
• We zullen op de volgende leerlingenraad de afspraken eens bekijken.
Creatieve namiddag:
• Jaarlijks is er een creatieve namiddag op school waarbij (groot)ouders komen
helpen. Dit jaar willen we dit doen op donderdagnamiddag 22 december.
• Zo ziet de leerlingenraad het.
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Iets maken om te eten of iets knutselen in het thema ‘Kerstmis’.
Aan het einde van de namiddag dit allemaal verkopen aan (groot)ouders en
de leerlingen zelf. (= een soort kerstmarkt)
De opbrengst voor het goede doel = Warmste Week die dit jaar zich richt op
kansarmoede.
De leerlingen van de leerlingenraad maken een affiche en geven die tegen
ten laatste 2 december aan juf Karin. We zullen dit dan op belangrijke
plaatsen in de school ophangen en ook buiten aan het gele poortje.

Variapunt:
• Er wordt een extra punt op de vergadering gebracht door het 6de leerjaar.
• Juf Kim poetst in de eetzaal op vrijdag, maar vaak staan er op vrijdagnamiddag toffe
lessen van muzische vorming zoals drama. We brengen dit dan graag op een
podium, maar dat kan dan niet in de eetzaal. Kan juf Kim niet op een andere dag de
eetzaal poetsen?
• Juf Kim poetst de klassen tijdens de turnlessen. Op vrijdagnamiddag is er geen
turnen en kan ze dus geen klassen poetsen.
• De creazolder zal mooier gemaakt worden en daar liggen ook podiumstukken om
een podium te creëren.
Ter info:
• Op de website van de school www.terdreef.org vind je de foto van de leerlingenraad
en ook de verslagen bij ‘KINDERHOEKJE’.

