Verslag leerlingenraad : 28 april 2017
Aanwezig: Hanne, Lawrence, Luca, Kari, Achile, Jona, Ava-Louise, Elisabeth,
Amélie, Cedric, Merel, Nikita, Jente, Aaron
Ideetjes aangebracht door de leerlingen:
• De school meer versieren ( lichtjes, vlagjes ).
• Lange schuifaf bij een nieuw speeltuig in de tuin.
• Wij zouden graag in plaats van 15 minuten Kwartierlezen, 20 minuutjes
Kwartierlezen.
• Een grote stok om de ballen uit de boom te halen. Met een borstel lukt het niet.
• In plaats van frietjesdag, hotdogs eten.
• Doorschuifnamiddag, thema knutselen, begeleid door de juffen.
• In de zomer, bij goed weer, kortere studie.
• De spelletjesnamiddag die het zesde leerjaar organiseert, zou het vijfde leerjaar ook
graag eens organiseren.
• In de derde kleuterklas blijven we op school slapen. Dit zouden we ook leuk vinden
in de lagere school.
• Eens van speelplaats wisselen. De grote op de kleuterspeelplaats en omgekeerd.
Ofwel eens jongens/meisjesspeelplaats maken voor één dag.
• Gezelschapsspelletjesnamiddag.
Werkpuntjes - probleempjes voor/op onze school:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Minder ruzies op de speelplaats.
Het net van de basketring vervangen.
Het pad in de tuin meer borstelen. Nu liggen er heel veel takjes op.
Het net van de goals maken. Deze zijn los gekomen.
De bak achter de goal is gevaarlijk, want je kan je er aan kwetsen. Er steken 3
verroeste pinnen uit.
Na de middagspeeltijd moet er een lange rij gemaakt worden. Dit vinden wij niet
leuk. Er wordt geduwd. Het is niet rustig. Misschien eerst eerste leerjaar naar de rij
laten gaan, dan tweede, ….
Er wordt gespeeld tussen de fietsenrekken. Dit vinden wij niet leuk. De fietsen
moeten gerust gelaten worden.
Kunnen er nog enkele hoepels/skateboarden bijkomen?
Wanneer het derde leerjaar de fiets moet meebrengen voor turnen, zouden we het
leuk vinden dat deze lessen apart doorgaan. Nu is het druk en gevaarlijk.
Misschien de rijen anders schikken in de refter. Het is nogal krap.

• Wanneer de kleuters uit de refter zijn, de tafels goed afvegen. Nu hangen de tafels
vol viezigheid.
• De bel wordt sinds maandag niet meer gehoord in de tuin.
• Wij zouden graag opnieuw bij de kleuters gaan dansen op vrijdag. Op de grote
speelplaats is er maar één box en dat hoor je niet zo goed.
• Het drinkfonteintje staat vaak uit in de zomer en in de winter staat het soms aan. De
drinkfontein op het voetbalveld zit vol steentjes.
• De balken bij de tunnel ( tuin ) zitten los.
• Voetbalveld beter afbakenen. Nu wordt er teveel door het spel gelopen.
• Alle ballen van het dak halen.
• Denken aan energie: de lichten vaker uitdoen.
• Er wordt gelekt aan de klink van de eetzaal. Dit is vies!

