VERSLAG LEERLINGENRAAD

donderdag 10 oktober 2019

Aanwezig: Jente – Nora – Bas – Maarten – Monne – Boris – Yassine – Lisa – mevr. Vleugels
Verslag uitbrengen
We spreken af dat de afgevaardigden van de leerlingenraad na elke vergadering het verslag voorlezen of
bespreken in hun eigen klas. Er wordt dan ook gevraagd of er ideeën of opmerkingen zijn en die worden
dan genoteerd en meegebracht naar de volgende vergadering. Wel goed afspreken met juffen/meesters
wanneer dit past.
Voor de kinderen van de eerste graad spreken we af dat zij op de speelplaats naar de afgevaardigden
toe gaan als ze een opmerking of een idee hebben.
Het is belangrijk dat ook hun ideeën worden meegenomen naar de volgende vergadering.
Zo is iedereen betrokken.
Ideeënbus
Omdat de ideeënbus als vuilbak werd gebruikt en omdat we meer kapstokken nodig hadden in de gang,
hebben we de ideeënbus verwijderd.
Op het bord naast de toiletten hangt een foto van de afgevaardigden van de leerlingenraad.
Wie een idee heeft, kan dit tijdens de speeltijd bespreken met de afgevaardigden.
Vergaderingen
Elke vergadering zal op dezelfde manier verlopen.
Deze punten komen altijd aan bod:
1) bespreken van het vorige verslag
2) evaluatie activiteiten (als er een activiteit was, mogen jullie zeggen wat je ervan vond)
3) stand van zaken van vorige ideeën, zijn er nog nieuwe ideeën?
Evaluatie Europese Talendag en spelletjesdag:
Vonden we heel leuk. Er zijn geen verbetertips.
Ideeën
Opgelet! Elk idee moet afgetoetst worden aan de volgende 3 voorwaarden:
1) is het veilig?
neen → geen goed idee
vb: autobanden (rubber bevat giftige stoffen)
2) is het gezond?
neen → geen goed idee
vb: snoepautomaat
3) kost het veel geld? ja → geen goed idee
vb: zwembad op school
Alleen met haalbare ideeën kunnen we echt iets doen.
Brainstorm
We houden al een eerste brainstorm. Elke afgevaardigde lijst op welke ideeën/opmerkingen er nu al
zijn:
• De toiletten zijn soms erg vuil … kunnen we daar iets aan doen?
• Speelplaats: er worden nog meer speelmogelijkheden gevraagd, zoals een glijbaan, schommels,
een chillzone, …
• Idee: wekelijkse fruitdag (geen koek, wel fruit meebrengen).
• Na de eerste refterbeurt zijn sommige tafels erg vuil … kunnen we daar iets aan doen?
• De voetbalregels worden in vraag gesteld …
We zullen dit verder bespreken op de volgende vergadering.

Volgende vergadering: vrijdag 15 november om 13u (verzamelen in de turnzaal)

