Verslag leerlingenraad 27/4/2018
Juf Sara en juf Ellen

3k:Lionel, Maxime.
Ideetjes:
– Springkasteel op het einde van het jaar om te vieren dat ze naar eerste leerjaar gaan.
→ Dit vragen we na.
1L:Juliette, Cesar
Opmerking:
– Pipi op de bril van de nieuwe toiletten.
→ De toiletten worden reeds twee keer per dag gepoetst.
– Ballen erover door 5de leerjaar. → Lander brieft dit aan het vijfde leerjaar.
2L: Lennert en Julissa
Opmerking:
– Wiebelbalk hangt los, banden op speelplaats zijn stuk/rot. Paal staat los.
→ We vragen na of dit gemaakt kan worden.
– Kleutertoilet links is verstopt.
→ We vragen na of dit gemaakt kan worden.
Ideetjes:
– Knutselatelier met alle klassen.
→ dit wordt met de juffen besproken.
3L: Florian en Elena
Opmerking:
– Drinkfonteintjes weer in werking laten treden.
→ We vragen dit na.
– Zorg dragen voor natuur.
• Bladkevers met rust laten.
• Blaadjes worden van bomen getrokken om op te bijten of te gebruiken in winkeltje.
→ Elena en Florian kaarten dit aan in hun klas.
Ideetjes: Basketring achter het voetbalveld plaatsen.
Niet voetballen ACHTER de goalen.
Elkaar op de speelplaats beter helpen. BV: met twee naar de refter gaan.
Geen papiertjes op de grond gooien.
4LA: Free, Blij
4LB: Liam, Nyjana.
Ideetjes:
– Een dier op school
→ praktisch is dit heel moeilijk.
– De inkomhal verfraaien door bv een felle kleur of kasten verven.
– Na de stoet van carnaval een fuif houden.
– Een muziekband op school.
– Atelier onder de middagpauze, vrijblijvend voor de leerlingen.
Opmerkingen:
– Geen spelden of nagels laten rondslingeren.
– Het vijfde houdt zich niet aan de afspraken van de voetbal.
→ Lander gaat dit melden aan zijn klas.
– De bal niet wegtrappen als hij per ongeluk bij jou komt.
→ Hier moet iedereen rekening mee houden.

5L: Lander
Opmerkingen:
– Ballen van het dak halen. → Juf Ellen wil dit wel doen.
– Dikkere rekken voor fietsen + meer ruimte voor de fietsen.
→ Dit vragen we na volgens budget en het praktisch haalbare.
6L: Kenzo, Mathis
Ideetjes: minecraft in de klas eens spelen.
→ vragen aan je klasleerkracht.
In plaats van frietjes een broodjes op school.
→ We vragen dit na.
Opmerkingen:
– De wieltjes van de skateboarden zijn kapot.
– Stabilo-stiften in studie zijn leeg.
– Afdakje voor de fietsen zodat de banden niet meer plat staan bij zeer warm weer.
– Meer bankjes om op te zitten in de tuin.

