
Leerlingenraad 22 maart 2022 
Aanwezig 

L1 Alex en Mai-Lynn 

L2 Finn en Féline 

L3 Arthur en Staf 

L4 Joanne en Joren 

L5 Maarten en Ella 

L6 Geike en Lieke 

 

Mededelingen door juf Sofie 
1. Opnieuw vraag voor meer respect materiaal  

• Spelenkoffermateriaal steeds netjes opruimen.  

• Zorg dragen voor de klasballen. Geen ballen van andere klassen afnemen en ballen niet 

buiten laten liggen ’s avonds.  

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

soms verzet. Niet op klimmen/zitten. 

• Boekentassen altijd op het rek plaatsen, niet op de speelplaats laten slingeren 

• Jassen/truien aan de kapstokken, niet op de grond in de gang of op de speelplaats. De 

voetbalgoal is geen kapstok. 

 

2. Vraag L2 vorige leerlingenraad - Eens op wieltjes voor L1 en L2  

• Juf Kathelijne organiseert dit schooljaar nog turnlessen op wieltjes. 

 

Alternatief schoolfeest 
Voorstellen “alternatief” voor het bestaande schoolfeest:  

Het zesde leerjaar bevroeg de mede leerlingen of er vraag is bij de kinderen om het concept van het 

schoolfeest te veranderen. De meeste leerlingen gaven aan dat ze het huidige concept willen 

behouden.  

Concept van het schoolfeest zoals het nu is, is een lange traditie: elk kind brengt iets voor zijn/haar 

ouders. Deze traditie willen de kinderen graag behouden.  

Act per klas: hoeft geen dansje te zijn. Dit mag gerust ook een toneeltje zijn of iets anders. Dit is af te 

spreken met de klasleerkracht.  

=> We behouden het concept dus zoals het was. We lassen enkel een extra pauze in tussen de 

optredens van de kinderen van het lager. De spelenmarkt wordt vrijblijvend georganiseerd. Wie zin 

heeft neemt deel.  



Er zijn leerlingen van het zesde leerjaar die een standje willen bemannen op het schoolfeest. Ze 

willen graag iets verkopen (snoep of wafels of zelfgemaakte knutseldingetjes). Is dit mogelijk? 

=> De leerlingen mogen iets uitwerken en dit voorleggen. 

Suggesties/opmerkingen van de leerlingen 
1. L2: Nest opnieuw voor iedereen? Niet enkel voor de leerlingen van L3? 

=> Wordt nagevraagd bij juf Leen of ze het ziet zitten om haar klas open te stellen voor alle 

leerlingen. We moeten wel voorzichtig blijven om de verspreiding van COVID tegen te gaan.   

 

2. L3: Onder het afdak: niet voetballen of schoppen op de ballen. 

=> Tekening wordt voorzien om dit duidelijk te maken.  

 

3. L3: Mogen we meer in de achtertuin spelen? 

=> Dit mag, wordt doorgegeven aan de leerkrachten en toezichters 

 

4. L4: Waarom is de soep verplicht bij warme maaltijd? Kan dit niet veranderen naar wie soep wil, 

neemt een tas soep? 

=> Dit is nu de afspraak: bij een warme maaltijd hoort een tas soep. Wie geen soep wil, eet 

boterhammen.  

 

5. L6: Nu voetbalt iedereen overal op de speelplaats. Dan is er geen plaats meer om iets anders te 

spelen.  

=> Voetbal spelen hoort op het voetbalveld.  

Volgende leerlingenraad 
Dinsdag 10 mei 2022 om 11u30 


