Leerlingenraad vrijdag 24 april 2015
Opvolging vanuit vorig verslag :
Dit schooljaar kiezen we geen groente of fruit meer. Met de oogst van de huidige
tuintjes, … maken we iets lekkers in elke klas.
Slinger in de gang : de komende verkeersweek ligt het accent op ‘milieuvriendelijk
vervoer’. Hierrond zullen we met de verdiende blaadjes de boom en de gang
versieren met een lange slinger.
Ideetjes aangebracht door de leerlingen:
Een beurtrol opstellen voor het gebruik van de baren in de tuin : zien we niet zitten.
Een beurtrol voor het huisje in de buitenspeelplaats : zien we niet zitten.
Het dak en het bankje zullen hersteld worden.
Waterfonteintjes zijn stuk : zullen hersteld worden.
Speelplaats : tijdens de middagpauze wordt er niet opgeruimd : iedereen moet zelf
zijn vuil opruimen.
Ballen achter de goal : er mogen ballen gebruikt worden tussen de goal en de bomen
om balspelen te spelen.
Middagtoezichtsters moeten strenger zijn : juf Nadine spreekt hen hierover aan.
Respect voor kraantje in de toiletten : kleuters spelen hier met water en papier.
Zal op gelet worden. Er mag ook geen water uit de toiletten gehaald worden.
Leuke uitstappen in de zomer : leerkrachten beslissen dit.
Takkenhaag : zeer positief voor de schooltuintjes
kinderen mogen niet spelen met de kleinere en/of uithangende takken
Vuilbak plaatsen aan de baren.
Spellenlijst kan buiten opgehangen worden om ideeën op te doen wat je zoal kan
spelen klas 6 gaat dit opmaken
Brievenbus per klas voor post of briefjes : dit wordt best besproken per klas
Ijskar op school : misschien een idee om eens met de klas voor op uitstap te gaan
Na de examens waterspelen per graad best doorgeven aan de juf/meester
Meer stevige ballen zal voor gezorgd worden
Ballen naar de muur sjotten : hier zijn verschillende ideeën over
Bv. speeltijd opsplitsen in 2 delen
Afspraken maken tussen 2 klassen
Best niet supporteren voor klassen die voetballen : dit geeft ruzies !
Ballen over de draad : er zal een bord worden opgehangen op de buitenspeelplaats
met de namen er op
Werkpuntjes - probleempjes voor/op onze school:
Opruimen
Ruziemakers moeten gestraft worden
Klasballen respecteren hierover met de juf / meester afspraken maken

