Verslag leerlingenraad : 6 februari 2015
∝ MOS – gezondheid :
De leerlingen kiezen voor de lenteperiode volgende groenten en fruit om activiteiten
rond uit te werken in de klas :
Fruit : aardbei
Groenten : tomaten en sla
∝ Vanuit de klassen worden volgende items aangebracht :
• Bekers aan de fonteinen: dit vinden we onhygiënisch + de fonteintjes zijn juist
bedoeld om er met de mond te kunnen van drinken
• Toiletten : . worden niet door iedereen gespoeld
. regelmatig papier op de grond
. kleuters doven regelmatig de lichten
. er wordt gegluurd onder de deuren, zelfs met extra beveiliging
afspraak : we moeten hier samen zorg voor dragen
De kinderen van de leerlingenraad brengen dit probleem aan in
hun klas op maandag 23 februari om 13u.
• Voetbalveld : verdeling per graad opmaken : werd vergeten. Sorry!
• Speelpleinen ’s avonds : apart spelen voor K.S. en L.S. is jammer genoeg niet
mogelijk, want dit zou extra toezichtster vragen.
Een touw in de boom hangen als schommel : samen beslissen we dat dit te
gevaarlijk is.
Boomhut bouwen : sorry maar neen !
Hinkelpad : zal geschilderd worden in de lente.
Rapen van papiertjes : meer aandacht aan besteden door iedereen
Krijt : kan altijd gevraagd worden bij juf Nadine
Muziek op speelplaats : twee middagen wordt wat moeilijk, maar als de kinderen
CD’s van thuis meebrengen, kunnen we zeker ook voor de grotere leerlingen
aangepaste muziek spelen.
Tuin afsluiten : jammer ! Maar leerlingen uit klas 4 mogen in alle klassen meer
respect gaan vragen voor hun schooltuintje.
Loopparcours met boomstronken : met de aankomende werken niet mogelijk.
Speeltuigen in de tuin : iedereen moet deze meer respecteren.
Bijvoorbeeld : de banden zijn niet bedoeld om op te springen, maar als parcours.
Nieuwe springtouwen met handvaten worden gevraagd.
• Middagpauze : leerlingen vragen dat er strenger toezicht zou worden gehouden.
• Refter : leerlingen vragen om meer stilte
• Grote wandeling met de school : Komt er aan … carnavalstoet en vastenvoettocht !
• Turnles : Meester Kristof wordt gevraagd om de opwarming in de turnles eens op
muziek te laten gebeuren ( bv. dans ).
• Schoolreis : naar pretpark : gewoon te duur !
Voorstel door leerlingenraad: zelf acties opzetten om geld in te zamelen.
Waarom geen bezoek aan Océade of schaatsen?

