Verslag leerlingenraad
maandag 29 januari 2018, 13.00

Aanwezig: Boris - Lex - Jens - Alec - Myrthe - Daan - Liene - Horea - mevr. Vleugels
Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering werd nog niet besproken in L1A en L1B.

Ideeënbus
Er zit geen briefje in.
Evaluatie voorbije activiteiten
 avonturenklassen L5+6: superleuk, lekker eten, leuke monitoren
 gedichtendag: leuk (volgend jaar gaan we het in 2 delen doen: kleuters en lagere afdeling apart)
Activiteiten op komst
 carnaval: vrijdag 9 februari (stoet naar Witte Merel, chocomelk en wafel)
 muziekproject: 19 februari - 2 maart
Opvolging ideeën vorige vergadering
Muziek op de speelplaats:
De dj's van dienst weten niet goed wanneer ze van dienst zijn. Mevr. Vleugels zal de beurtrollijst
kopiëren voor alle DJ's, zodat ze weten wanneer ze aan de beurt zijn en dan voor muziek kunnen zorgen.
Ideeën
L3A: dubbeldekbus is leuker dan een gewone bus.
Mevr. Vleugels: Wat voor soort bus er komt, hangt af van het aantal kinderen dat erin moet.
De busmaatschappij bepaalt welke bus er komt.
L3B: Pokémonkaarten zijn verboden, maar nu brengt men starwarskaarten mee.
Mevr. Vleugels: We brengen niks mee om te ruilen, dus ook geen starwarskaarten. Daar komt alleen
ruzie van.
L4A: L4B: L5A: L5B: 1x per maand buiten lesgeven, groter afdak
Mevr. Vleugels: Buiten lesgeven, dat hangt vooral van het weer af. Niet elke les kan buiten worden
gegeven. Wat wel buiten kan, mag zeker. Spreek je best met je juf of meester af.
Een nieuw afdak zou eraan komen, alleen is nog niet duidelijk wanneer.
L6A: de kinderen van L1+2 vragen nieuwe potten en pannen voor de buitenkeuken, kunnen de lijnen van
het basketveld nog eens geschilderd worden?, kan er een net of draad komen om de ballen tegen te
houden (basketveld - straat)?
Mevr. Vleugels: Dat proberen we te regelen.

Volgende vergadering:
donderdag 8 maart 2018 om 13u

