VERSLAG LEERLINGENRAAD

donderdag 12 maart 2020

Aanwezig: Jente – Nora – Bas – Maarten – Monne – Boris – Yassine – Lisa – mevr. Vleugels
Verslag uitbrengen
Het verslag van de vorige vergadering werd besproken in alle klassen.
Evaluatie voorbije activiteiten
• Gedichtendag: leuk, veel volk
• Voedingsproject: heel leuk
• Opendeurdag: leuk, blind proeven quiz was top, sappentrapper leuk
• Kidsfuif: veel volk, altijd leuk
Mevrouw Vleugels vindt het jammer dat sommige kinderen buiten allerlei dingen deden die niet kunnen.
De regels en afspraken gelden ook buiten de schooluren. Mama’s en papa’s moeten tijdens de kidsfuif
toezicht houden op hun kinderen, zowel binnen als buiten.
Glijbaanheuvel
De werken zijn bijna klaar. Er moet nog gras worden gezaaid. Als de wortels van het gras en onkruid sterk
genoeg zijn (want die moeten het zand van de heuvel bij elkaar houden), dan mogen de kleuters erop spelen.
Spelletjesbord
De spelletjeskaarten die we aan het bord hadden gehangen (op de speelplaats, tussen de 2 toiletten), zijn er
bijna allemaal afgevallen. De plakband houdt niet bij regen en wind.
We gaan een ander systeem uittesten, met een klikkader.
Als dit wel werkt, kunnen we weer spelletjesfiches ophangen.
Ideeën en opmerkingen
• We willen een paasontbijt.
Dat kan je met de je klasleerkracht afspreken. Misschien kunnen de klasmeters hierbij helpen?
• De laatste dagen waren de jongenstoiletten erg vuil.
Wanneer je een ongelukje hebt, moet je dat melden op het secretariaat, zodat we dat snel kunnen
opkuisen.
• We willen muziek op de speelplaats.
Er is een radio/cd/mp3-speler die je kan lenen op het secretariaat. Onder het afdak is een stopcontact
en daar mag je muziek spelen. Niet te luid, want de crèche aan de overkant van de straat vindt het niet
leuk dat de slapende baby’tjes wakker worden. Je mag alleen muziek spelen tijdens de lange
middagspeeltijd. Je zorgt zelf voor muziek op een cd of mp3. Op het einde van de speeltijd breng je het
toestel terug naar het secretariaat.
Volgende vergadering: donderdag 23 april om 12.20u (verzamelen in de turnzaal)
Opgelet: we eten dan boterhammetjes tijdens de vergadering.

