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Ideetjes aangebracht door de leerlingen:
• ‘Het leerjaar’ schilderen aan de klasrijen. Ondertussen kennen we de rijen wel, maar
dit is toch wel overzichtelijker. Ook bij het ophalen van de kinderen is dit
makkelijker.
• Er zijn 2 speeltuigen weg in de tuin. Komt hiervoor iets in de plaats? Misschien een
speelhuisje? we wachten eerst de werken af en zien dan hoeveel plaats er nog vrij
blijft !
• Hogere draad voor de bal. Een net plaatsen over het voetbalveld. Dit is niet
haalbaar.
• Wanneer het regent missen we een groter afdak in de tuin. bij ernstige regenval
komen de 1e en de 2e klas onder het afdak van de kleuters meespelen.
• Met verschillende klassen iets samen doen. Bv. een spelletjesnamiddag.
Dag van
de jeugdbeweging kan hiervoor gebruikt worden.
• Picknicken met de klas/fietstochtje doen regelen met de klasleerkracht.
• Kunnen de hekken die er ’s ochtends staan ( Dorpstraat afsluiten ) ook ’s avonds, na
de school, geplaatst worden? Dit kan jammer genoeg niet !
• Normaalgezien mag er geen chocolade op school aanwezig zijn. Kan er een
uitzondering gemaakt worden voor verjaardagen? Bv. ijsje met chocolade? neen
• Krijgen de kleuters ook ballen voor op de kleine speelplaats? hebben
speelgoedbakken als de juffen ze buiten zetten
• 1x in de maand een frietjesdag houden Dit houdt juf Nadine niet vol !!!
• Werken met scheidsrechter tijdens het voetballen? Deze kunnen misschien opgeleid
worden door meester Kristof. Dit om ruzies te vermijden.
Werkpuntjes - probleempjes voor/op onze school:
• Papiertjes in de vuilnisbak!
andere oplossing: rondgaan in de klassen en
voorstellen om de koeken thuis in een koekendoosje te steken, zonder papiertje.
Wel de koekendoosjes naamtekenen.
• Problemen in de toiletten:
- Er wordt niet doorgespoeld.
- Er wordt heel veel papier in de wc gegooid. Er ligt ook altijd papier op de grond
of in de wasbakjes.
- Kraantjes lopen.
Werken met pictogrammen in de toiletten? Toezichters?
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Stilte bij de tweede bel kan beter.
L6 moet minder wild spelen.
Klasjuf L6 kaart dit aan in haar klas.
Grote kinderen lopen kleine kinderen omver respect voor groot en klein !
Sommige broodbakken zijn stuk. Kunnen er nieuwe verkregen worden? Als de juf
dit aan juf Nadine zegt, komen er nieuwe
Het schildpadhoekje wordt misbruikt. Soms zijn kinderen niet verdrietig en zitten ze
daar toch op die bank….
Kunnen de baren geschilderd worden? Nu doen deze pijn aan de handen.
De lijnen van het voetbalveld zijn niet goed zichtbaar meer. Opnieuw schilderen zou
fijn zijn.
In de muur, grenzend aan de buren, zitten er gaten. Door deze gaten wordt er
vanalles gestoken. Kinderen klimmen er ook op. Kunnen deze gaten dicht gemaakt
worden deze delen verdwijnen bij de werken.
Het haakje voor de hoepels lager hangen. Heel wat leerlingen kunnen er niet bij.
Alle ballen van het dak halen. Kunnen er eventueel nog nieuwe klasballen verkregen
worden elke klas had een bal op 1 september !
De basketbalring op het voetbalplein staat er nogal ongelukkig. => Deze kan moeilijk
weggehaald worden. Kan er eventueel een nieuwe komen tussen het voetbalveld en
het tuintje? daar gaat er eentje komen !
Bij één basketbalring zitten de haakjes in mekaar vast. Hierdoor blijft de bal vast
zitten in het net.
Niet iedereen draagt zorg voor het speelgoed. Het wordt niet altijd gebruikt zoals het
MOET. Heel wat hoepels zijn vervormd, touwen worden aan elkaar gebonden en
geraken niet meer uit elkaar.
De speelgoedbakken liggen er slordig bij. Misschien kan er een tweede bak
bijkomen? De houten bak is stuk.
Het speelgoed moet goed opgeruimd worden na de speeltijd. klasleerkracht die
toezicht heeft, doet dit met haar klas.
De plaatsen in de refter zijn niet altijd proper. Soms ligt er nog soep,
boterhammen/beleg op de tafel. Haal misschien zelf een vod om het af te kuisen
dan.
De kleutertjes ( K3 ) haalden aan dat de poepen niet altijd worden afgeveegd tijdens
de speeltijd.

