Verslag vergadering leerlingenraad
29 januari 2021
Aanwezig: Bianca – Briek – Corre – Jaan – Matti – Olivia – Niels – Senne – mevr. Vleugels
Speelhuisje
Het nieuwe speelhuisje is bijna klaar.
Er moet nog een lamp in komen (dat gebeurt volgende week) en dan is het helemaal klaar.
We dachten na over welk speelmateriaal we erin willen: springtouwen – schaakbord - …
Het speelkeukentje wordt niet meer gebruikt en gaan we wegdoen.
Toiletten
Mevr. Vleugels vindt het niet fijn dat de kraantjes van de wasbakken niet altijd worden dichtgedraaid.
We verspillen zo water. Dat kost veel geld en het is ook niet goed voor het milieu.
We moeten nu heel vaak onze handen wassen, dus verbruiken we al meer water.
Graag allemaal opletten en de kraantjes dichtdraaien!
Speelplaatsverf
Als het droog weer is en er meer dan 4 volwassenen tegelijk mogen samenkomen, gaan we op de speelplaats
spelletjes schilderen. Nu gaat het niet door de coronamaatregelen.
De verf staat klaar.
Chillzone
Rond de krokusvakantie beginnen de werken.
We denken al na over wie wanneer in de chillzone mag.
We willen de chillzone tijdens elke speeltijd gebruiken, niet alleen tijdens de lange middagspeeltijd.
Juffen en meesters kunnen enkele kinderen aanduiden die altijd in de chillzone mogen (sommige kinderen
hebben echt nood aan rust).
Voor alle andere kinderen werken we met een beurtrol. Hoe doen we dat?
Ideetjes:
• je hangt je naamkaartje aan een bord, zodat iedereen kan zien wanneer je die week al geweest bent
• je krijgt een stempel op je hand zodat je kan zien dat je geweest bent
• tijdens de middagspeeltijd alleen de aangeduide kinderen en tijdens elke korte speeltijd telkens 1 leerjaar
(maar niet elke klas telt evenveel kinderen): er zijn 9 kleine speeltijden per week … de 3 grootste
leerjaargroepen krijgen dan 2 speeltijden per week.
We moeten eerst bekijken hoeveel kinderen erin kunnen, zonder dat het te druk wordt. Dat kunnen we pas
uittesten als het klaar is.

Volgende vergadering: maandag 8 maart 2021 om 12.45u

