Leerlingenraad GBS Lochristi 25-01-2018 - BB
Aanwezig: Ian 4D, Sander 4C, Maxime 4B, Maud 6A, Dior 6C, Maximilian 6B, Cyriel 4A,
Roma 5B, Aïsha 5A, Anna 5C, meester Chris; meester Bert, meester Wilfried
Verontschuldigd: juf Lieve wegens ziekte

1. Jaarthema: ideeën vanuit de leerlingenraad
Ons jaarthema is “De natuur… onze beste buur”. Deze ideeën zijn er gekomen:
● 6C: fruit en groente enkel laten komen uit ons land; pitten opnieuw planten; knutselen
met wegwerpmateriaal; buitenles
● 6A en 6B en 5C en 5A: geen ideeën gekomen
● 5B: 1 dag in de week afval oprapen van de speelplaats
● 4D: uitstap naar een bos; minder afval naar school brengen; knutselen met de
volledige school met natuurmateriaal; natuurspel met het vierde leerjaar; wandelen in
het park; in plaats van meteen straf tegen de muur, eerst wat afval oprapen.
● 4C: een eigen klasplantje verzorgen; op dikketruiendag een boom tekenen op de
speelplaats; kinderen die zorgen voor de planten op de speelplaats; spelen in het
park; afvalbewakers op de speelplaats met een fluo-hesje; met de klas helpen op
een boerderij
● 4B: uitstapje; klasdiertje; meer voetballen want dat is gezond; affiche over de natuur
ophangen aan de veranda
● 4A: afval op de speelplaats en tussen de struiken door elke klas afwisselend laten
oprapen; teveel uitlaatgassen door auto’s rond de school en zeker bij de Kiss&Ride.

2. Veranda: afspraken
De veranda willen we nu graag op een goede manier in gebruik nemen. Het blad met de
afspraken vinden jullie aan de deur van de veranda en in het mapje van de
vertegenwoordiger van de leerlingenraad. We overlopen dit met de klas.
Volgende week maandag na de speeltijd van 10u20 doen we de officiële opening. Elke klas
moet vooraf zeker en vast nog eens gaan kijken in de veranda.
Zouden er kunnen ballen aangekocht worden voor in de spelenkoffers?

3. Varia: andere ideeën of vragen?
-Roma: picknicktafeltjes op de speelplaats?
-Anna: aparte hoekjes? We hebben ook nog een tipi die in de veranda kan komen te staan
om iets vertrouwelijk te bespreken of een ruzietje uit te praten. De tipi zal er pas komen als
we merken dat iedereen in de veranda zorg draagt voor het materiaal en voor elkaar.
-Maxime: grote bloembakken, maar dan wel strenge straffen voor kapot maken. Een
afkoelplekje als je boos bent, waar je zonder probleem kan tegen slaan of schoppen.
-Dior: een borstel om de WC proper te maken. Sommige toiletbrillen zijn kapot.

