Verslag leerlingenraad
vrijdag 9 maart 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, L1B, L5A en L5B.

Ideeënbus
Meer AVI-testen: we doen er genoeg.
Meer beverklas: dat gaat niet wegens beperkt lestijdenpakket ... de bevers krijgen wel een bundel mee
om in de klas te werken aan uitdagendere oefeningen.
Meer naar de bib: 1x per maand is voldoende. Je kan in je vrije tijd ook nog naar de bib gaan.
Schaaktornooi: komt er dit schooljaar weer 1? Vragen we aan juf Esther.
Schoolbib: hebben we ... in de kast in de gang.
Fietswedstrijd in het weekend: daarvoor moet je bij een fietsclub gaan.
Groter afdak: hopen we binnenkort te gaan krijgen.
Evaluatie voorbije activiteiten
 carnaval: heel leuk ... alleen het startuur moeten we nog beter afspreken.
 muziekproject: top ... technopolisbezoek viel erg in de smaak, zelf muziekinstrumenten maken
ook.
 opendeurdag: keileuk ... quiz was leuk, sneeuw ook.
 kinderfuif: superleuk.
Activiteiten op komst
 barabasdag op vrijdag 27 april
Opvolging ideeën vorige vergadering
Muziek op de speelplaats:
De dj's moeten wel zelf voor cd's of mp3 zorgen. Je kan ook de radio gebruiken.
Ideeën
L3A: L3B: muziek in de refter altijd? kunnen we eens bekijken
L4A: L4B: L5A: L5B: L6A: Speciale jojo's waar nu mee gespeeld wordt, kunnen gevaarlijk zijn (als je ermee zwiert en het
tegen iemand komt) ... voorzichtig zijn dus.
Pizzaverkoop in plaats van wafelverkoop? Mevr. Vleugels: onze wafelverkoop is zo'n gigantisch succes
(al meer dan 1000 verkocht) dat iets anders dit moeilijk zal kunnen evenaren.
Het drinkwaterfonteinkraantje (wauw, wat een lang woord) is een beetje verroest en de kindjes van L1
kunnen er moeilijk aan. Mevr. Vleugels: je gebruikt best je drinkbus om te drinken.
Mevr. Vleugels: de regenton aan de klas van juf Ria dient niet om van te drinken, regenwater is geen
drinkwater. Je mag er ook niet mee morsen, want het is nodig voor onze moestuin. Sommige kinderen
spelen met het tapkraantje ... dat mag niet ... afblijven dus!

Volgende vergadering:
dinsdag 24 april 2018 om 13u

