VERSLAG LEERLINGENRAAD

vrijdag 15 november 2019

Aanwezig: Jente – Nora – Bas – Maarten – Monne – Boris – Yassine – Lisa – mevr. Vleugels
Verslag uitbrengen
Het verslag van de vorige vergadering werd besproken in alle klassen.
Brainstorm
We bespreken de ideeën van vorige keer verder:
• De toiletten zijn soms erg vuil … kunnen we daar iets aan doen?
Wie maakt ze vuilt? Als ieder kind het toilet gebruikt en achterlaat zoals het hoort, kan dit probleem er
niet zijn. Toiletpapier hoort in de pot. Urine en stoelgang ook …
Alle toiletten worden elke dag grondig gepoetst. Dat moet volstaan.
Oproep: als je merkt dat je voorganger het toilet niet proper achterliet, dan meld je dat aan de
juf/meester.
In de nabewaking laten we maar 1 toilet open (die van de jongens) omdat er minder kinderen zijn en
de begeleiders van de Marbollen dan maar 1 toilet in de gaten moeten houden.
De poetsman van de Marbollen moet dan na de nabewaking ook maar 1 toilet poetsen.
Mevrouw Vleugels begrijpt niet waarom de meisjes dat een probleem vinden. Er zijn 3 toiletten met
deur en 1 kleutertoiletje. Daarom kozen we ervoor om de jongenstoiletten open te laten.
• Speelplaats: er worden nog meer speelmogelijkheden gevraagd, zoals een glijbaan, schommels, een
chillzone, …
Er zitten 2 speelplaatsprojecten in de pijplijn:
1) Glijbaanheuvel bij de kleuters: afhankelijk van het weer worden deze werken uitgevoerd eind
november - december. Er zal eerst nog wat gras moeten groeien op de heuvel … we hopen dat
onze kleuters erop kunnen spelen vanaf april 2020.
2) Chillzone speelplaatse lagere: het ontwerp wordt binnenkort bezorgd en dat bespreken we dan op
de leerlingenraad.
Mevrouw Vleugels: het was eigenlijk de bedoeling om deze 2 projecten vorig schooljaar al uit te
voeren, maar het bedrijf dat we hadden aangesproken liet ons in de steek. Jammer.
• Wekelijkse fruitdag
Je mag elke dag fruit meebrengen, dat is gezond. Bij de kleuters is er elke dag een fruitmoment.
In de lagere school moeten de kinderen zelf fruit meenemen. We vinden dat zij groot genoeg zijn.
Tip: doe je fruit in een fruitdoosje.
• Na de eerste refterbeurt zijn sommige tafels erg vuil … kunnen we daar iets aan doen?
Tafels vegen, zeker
Er is wel weinig tijd tussen de eetbeurten om dit te doen.
• De voetbalregels worden in vraag gesteld …
De regels zijn er gekomen, omdat sommige kinderen (vooral die van L5) heel vaak ruzie maken.
Elke graad heeft een voetbalveldje, er zijn klasballen, duidelijke regels om ruzie te vermijden … en toch
wordt er soms nog ruzie gemaakt of te wild gevoetbald. Mevrouw Vleugels vindt dat jammer.
De kinderen die zich niet aan de regels houden, worden gestraft (tijdelijk voetbalverbod).
Voetballen op school is niet hetzelfde als voetballen in een club …
Wie niet akkoord is met de regels, moet maar iets anders spelen … keuze genoeg (zie spelletjesbord).
Nieuwe ideeën
• Danshoek op de speelplaats: Onder het afdak misschien? Daar is een stopcontact (muziekinstallatie)
en daar kan het lawaai de buren (crèche) niet hinderen. We bespreken dit volgende keer verder.
• Rollen op de speelplaats: Als de kinderen de steentjes niet op de speelplaats gooien, dan kan er gerold
worden wanneer er klassen op boerderij-/avonturen- of bosklassen zijn.
• Weerhuisje: Daar zijn we al een tijd naar op zoek. We zoeken verder naar een betaalbare en
vandalismebestendige oplossing.
Volgende vergadering: donderdag 19 december om 13u (verzamelen in de turnzaal)

