Leerlingenraad 11 oktober 2019
Afwezigen
L1: Lucelle, Victoria
Aanwezigen
K3: Louis, Elena
L2: Luna, Nathan
L3: Satine, Arthur
L4: Liv, Brunice
L5: Arthur, Kari
L6a: Free, Lisa
L6b: Elise, Alex
Beste voorstel van elke klas:
3K: Popjes voor op de speelplaats
L2: Meer dikke ballen voor de lagere school.
L3: Deksels op de speelbakken plaatsen.
L4: Deksels op de bakken plaatsen.
L5: Eetzaal beter kuisen na de kleuters.
L6a: Kunstgras op speelplaats.
L6b: Klusjesdag.
Alle voorstellen van elke klas: (oplijsting van de papiertjes)
3K: /
1L:
- Ideeën
o Muziek op grote speelplaats is er nu reeds
o Brommertjes voor op de speelplaats
o Een leeshoekje op de speelplaats komt er zeker aan
o Een knikkerbaan & knikkers
- Werkpunten
o Steppen onder handen nemen
o De schortjes van Patricia een kleurtje geven
o Geen putten maken op buitenspeelplaats
o Afdakje boven schildpadhoekje
2L:
- Afspraken voor de grote bal 1L en 2L hebben nog nooit de
kans gehad om met de grote bal te spelen. Graag vaste dagen
ook voor 1L en 2L er zullen grote ballen worden bijgekocht !

- Op tijd naar de rij, op tijd naar het toilet. Leerlingen willen een
grote klok voor buiten om te kijken hoe laat het is komt er
aan !
3L:
- Mat of iets anders onder de baren leggen voor als we vallen
daar ligt 60 cm houtschors onder !
- Nog een tunnel of buis om in te spelen.
- Konijntjes Wie gaat er zorg voor dragen? En in de vakanties?
- Zandbak
- Op woensdag minder fruit weggooien. Zeker in de buurt van de
vuilbak.
- Bakken met speelgoed sluiten anders komt er water in als het
regent.

4L: /
5L:
- beurtrol om papiertjes te rapen, ook buiten de school, nu vaak
dezelfde klassen.
- In refter tafel per klas dat lukt jammer genoeg niet !
- Spelletjesdag met heel het leerjaar aan de juf vragen
- Nieuwe ballen
30 ballen zijn al verdwenen sinds 1 september!
- Groter afdak voor lagere school.
6La:
- i.p.v. frietjes eens pizza, hotdog, hamburger frietjes zijn
traditie geworden (pizza’s, hotdogs en hamburgers vragen veel
meer tijd om klaar te maken)
- Gras op voetbalveld. (Lowik wil het afrijden)
- Ballen van het afdak halen. (kleuterspeelplaats) hoe komen
deze er op?
- Muren herschilderen door leerlingen kan als nieuwe
afsluiting geplaatst wordt.
- Kleine kinderen plassen op de toiletbril misschien werkpunt
voor bepaalde klassen !
- Nieuw speeltuig afkuisen. (vol vogelkak) dit wordt
regelmatig gedaan, we zullen tak afzagen dan moeten duiven
ergens anders gaan !
- Dak van het afdak tuin repareren.

6Lb:
-

-

-

Als de Juf voor de rij is, is de rij stil bij 2de bel.
Kinderen gebruiken de bakken als speelgoed.
Banken proper houden, geen stof op de bank.
Speelplaatsproblemen: Te wild met step = altijd dezelfde
jongens van 4L.
Kinderen duwen de toren met banden omver = gevaarlijk.
Kinderen gaan op het voetbalveld met de step.
Groter afdak.
Banken vasthechten aan de grond. zal gedaan worden !
Baren staan los en graag ook verven. baren zullen vastgezet
worden, verven is moeilijker in dit seizoen.
Klusjesdag topidee !
Pizzadag, hotdogdag i.p.v. frietjesdag. zie hoger !
Rinkelfuif voor kinderen Dat gebeurt toch al in juni?
1 fluisterdag in de week tijdens middag Dat mogen jullie
proberen te organiseren !

