Verslag leerlingenraad 26 februari 2016

De volgende ideetjes werden aangebracht vanuit de klassen:
* Kinderen van de lagere school mogen ook eens op het nieuwe speeltuig
→ neen, het speeltuig is voor kinderen van 3j – 6j
* Oudere leerlingen lezen een boek voor of spelen een toneeltje voor de
jongere kinderen. → wordt besproken met de leerkrachten
* Olifantenpoten voor op de speelplaats → Indien er meer respect is voor het
materiaal, wil juf Nadine hier over nadenken.
* Dierendag → enkel als dit gelinkt is aan een klasactiviteit
* Gezelschapsspelletjes met heel de school → wordt besproken met de
leerkrachten
* Kaartspelletjes op de speelplaats → neen, omwille van verlies, ruzie
* 2 deuren open na de speeltijden. Dit geeft minder geduw.→ wordt
besproken met de leerkrachten
* Nieuwe basketbalringen worden geplaatst als het mooi weer is. → deze
kunnen ook in de turnles gebruikt worden
* Huisje gebruiken als ‘pestpatrouillehuisje’.→ Huisje verdwijnt
* Kunstgras – tegels op het voetbalveld.→ te duur, tegels verslijten
* Muziek op de buitenspeelplaats.→ Er komt een box
* Muren decoreren. → Een vader heeft hier heel veel tijd in gestoken. De
afbeeldingen blijven nog even.

Aan de volgende punten moet er gewerkt worden:
* Minderen papier/drankjes op de speelplaats. Zeker geen fruitschillen.
→ iedereen is hier mee verantwoordelijk voor.
* Koekendoosjes meenemen na de speeltijd. → Namen op doosjes plaatsen!
* De speelplaats moet beter opgeruimd worden.
* Krassen op de muren van de toiletten.→ Enkele leerlingen van de
leerlingenraad zullen tijdens de middagspeeltijd toezicht houden. De lijst
met toezichters zal uitgehangen worden bij juf Katleen.
* Niet spelen in de toiletten ( licht ).→ Nadenken over lichten met sensor.
* Iedereen speelt met zijn eigen klasbal.→ Het voetballen gebeurt niet meer
met de klasbal tijdens de middagspeeltijd. De toezichters hebben op
ma./di./do. 1 bal. Op vrij. 2 ballen. Zij zijn verantwoordelijk voor deze ballen.
Er kunnen wel andere activiteiten gedaan worden met de klasbal.
* Muziek op vrijdag niet alleen voor kleuters → Elke week is een klas
verantwoordelijk. Zij bezorgen de muziek aan juf Sara.
* Respect voor het tuintje. → stokjes met vlaggetjes aan in het tuintje plaatsen
wanneer er iets gezaaid is.
* Schildpadhoekje = hoekje om rustig te worden.→ wordt door de
leerkrachten nog eens benadrukt

