Leerlingenraad GBS Lochristi 08-03-2018 - BB
Aanwezig: Ian 4D, Sander 4C, Maxime 4B, Teo 6A, Dior 6C, Marie 6B, Roma 5B, Jinte 5A,
Anna 5C, Cyriel 4A, meester Chris, meester Bert, juf Lieve
Verontschuldigd: niemand, flink zo :-)

1. Veranda: hoe loopt het daar?
Vaak loopt het heel goed en het is goed dat de leerlingen van het zesde die toezicht doen,
streng en duidelijk zijn. Het is er nu veel rustiger dan vorig jaar, het is leuk dat er bankjes
staan, het is er gezellig. Maar sommige kinderen luisteren echt niet goed en soms slingeren
er stiften rond. Kunnen de leerkrachten er nog eens in de klas op wijzen dat er goed moet
opgeruimd worden? Ook moeten kinderen goed weten dat ze niet zomaar materiaal mogen
nemen uit de kasten, ze moeten dit eerst vragen aan de leerlingen van toezicht.
De leerlingen van toezicht mogen gerust de leerkracht van toezicht vragen om kinderen die
niet goed luisteren, terecht te wijzen en hen naar buiten te sturen. De namen van kinderen
die niet luisteren, worden opgeschreven en doorgegeven aan de juf.
Soms wordt het speelgoed van de spelenkoffers nogal wild gebruikt, iedereen moet zorg
dragen voor al het materiaal.
Misschien is het een idee dat de leerlingen van toezicht iemand extra meenemen om
toezicht te doen. Ook kunnen ze best een fluo hesje of zo dragen als ze dit willen.
Kunnen kinderen die nood hebben aan een time-out ook in de veranda komen, zelfs al is het
niet aan hun leerjaar? Misschien kunnen ze ook een soort bandje dragen of zo.

2. Veranda & spelenkoffer: kan er iets bijkomen?
We hebben een dik boek met allerlei materiaal. Juf Lieve zal daaruit een blaadje in de
klassen laten rondgaan met enkele geschikte speelstukken en daarop kan dan gestemd
worden.
Goede ideeën vanuit de leerlingenraad nu: springstokken, hockeysticks, ballen in
verschillende kleuren, springtouwen, circusmateriaal, skippy bal, meer domino steentjes,
yenga, knikkers voor de knikkerbaan, Lego

3. Varia: andere ideeën of vragen?
Misschien kan er voor elke klas een klasspeelkoffertje aangekocht worden, met bijvoorbeeld
een bal, een springtouw, een rekker en zo.
Een hoekje om ruzies op te lossen. De tipi van juf Els die in de zorgklas staat, kan hiervoor
wellicht gebruikt worden. Willen jullie er allemaal eens over nadenken op welke manier we
dat kunnen organiseren?
Krijten op de speelplaats: dat zullen we eens bij een speciale gelegenheid doen.

