
Leerlingenraad 8 februari 2022 
Aanwezig 

L1 Alex en Mai-Lynn 

L2 Guillaume en Féline 

L3 Arthur en Staf 

L4 Lisa en Niels 

L5 Milan en Ella 

L6 Geike en Lieke 

 

Mededelingen door juf Sofie 
1. Beursysteem voetbalveld/basketbalveld 

Voeren we het beurtsysteem voetbalveld/basketbalveld terug in? Dit heeft consequenties, niet 

elke klas kan dan op gelijk welk moment voetballen tegen om het even wie.  

 Stemming invoering beurtsysteem:  

0 stemmen voor invoeren van een beurtsysteem 

12 stemmen tegen het invoeren van een beurtsysteem.  

 Unaniem beslist om het beurtsysteem NIET terug in te voeren.  

 

2. Alternatief schoolfeest 

Leerlingen laten nadenken over een alternatief voor het bestaande schoolfeest. Voorlopig 

organiseren we het schoolfeest zoals voorheen.  

Voorstellen kunnen ingediend worden tegen de volgende leerlingenraad.  

 

3. Respect materiaal / school 

• Vraag om respect voor het materiaal. De inkom aan de toiletten werd pas geschilderd, 

sommige leerlingen schoppen met hun voeten tegen de muur. 

• Er werd een muursticker gekleefd boven de lichtknop (met de bedoeling om er nog te 

kleven verspreid over de school), echter na 2 dagen was die reeds verdwenen.  

• De vuilbakken op de speelplaats moeten op hun plaats blijven staan, nu worden die 

verzet door sommige leerlingen. 

 

4. Respect vrijwilligers 

Vraag om respect voor onze vrijwilligers. Deze mensen komen vrijwillig helpen op onze school. 

Leerlingen dienen te luisteren naar deze toezichters op de speelplaats en in de refter. Ze zijn er 

om te helpen en om onze school leuk en veilig te houden voor iedereen. 

 

5. Voetbalgoals 

Worden geplaatst in de paasvakantie 

 



Suggesties/opmerkingen van de leerlingen 
1. L1: Spelenkoffer terug invoeren.  

=> Dit mag, er is beter weer op komst. Wel alles mooi opruimen.  

 

2. L2: Eens op wieltjes voor L1 en L2  

=> juf Sofie bekijkt dit op de personeelsvergadering met de juffen.  

 

3. L2: Basketballen: NIET om te voetballen 

=> Terechte opmerking.  

 

4. L3: wanneer het lekker eten is, dan meer eten. Altijd kunnen bijvragen. 

=> werd door juf Sofie al heel veel doorgegeven aan de helpers in de refter. Juf Sofie maakte een 

schema op om uit te hangen in de refter zodat dit visueel duidelijk is voor iedereen.  

 

5. L5: Warm water in de wascontainers.  

=> Kan niet, zou te veel energie vragen.  

 

6. L6: Bij regenweer. De spelotheek openen, iedereen in eigen klas.  

=> Dit moet kunnen wanneer het bv. een hele week regent. Niet bij 1 of 2 speeltijden afdak.  

 

7. L6: Traktaties verjaardagen: meer ‘feestelijke’ traktaties 

=> Bv. cake, pannenkoeken, ijsjes, wafels, chocoladekoekjes 

Volgende leerlingenraad 
Donderdag 22 maart 2022 om 12u30 


