Verslag leerlingenraad 15/11/16
Aanwezig : 6A: James L. ; Sterre P.
6B: Joran VdS reserve Marie DN
5A: Thomas S. Kato VDB reserve Lara V.
5B: Eline M.
4A: Louise D. : Floris DC
4B: Marit P. reserve Branko VB
Agendapunten: - voorstellen van de kandidaten
-controle verloop verkiezing : overzicht van de getel
de stemmen ( 1ll. Afwezig )






Taakverdeling : voorzitter, secretaris tijdsbewaker
Opdracht :
o Voorstellen van eigen klas verzamelen
o Top 10 maken
o Beste voorstellen zelf duidelijk kunnen uitleggen
Eigen mening over vuilbakken op speelplaats
Eigen mening over gebruik sportveld

Volgende vergadering dinsdag 13 december 2016

Verslag leerlingenraad 13 /12/16
Iedereen aanwezig
Door verkiezing werd voorzitter/secretaris/tijdsbewaker aangeduid :
voorzitter : Sterre Secretaris : Kato Tijdsbewakers : per leerlingenraad verdeeld onder LouiseMarit – Floris
Inventaris van goede onderwerpen van mede-kandidaten :
Nieuwe meccano; balvrije of andere sportendag per week op sportveld ; moestuin/kruidentuin;
bemiddelingshuisje op andere plaats met gordijnen ; klok op de speelplaats; kapstok van de
nieuwbouw; spelletjes op de speelplaats op te drukke plaats; bib. op leeszolder;
bewegingstussendoortjes tussen lessen; dierenpark; drankautomaat water buiten, kring per dag /
klas; leeshoek buiten; touwenparcours in ' nieuw ' bos achter nieuwbouw; spiegels boven lavabo's
nieuwbouw; vijver ; kleuters en lager wel samen spelen: ' roze lijn ' soms opheffen ; fiets onder bank
( Karrewiet ) ; klasdier in alle klassen ; elke dag 1 foto per klas; wiebelstoel in leeshoek ; tablets; 'alles
mag ' -dag; scheidsrechter bij sportveld
Niet weerhouden door leerlingenraad : schuin dak; hogere hekken rond sportveld; meer Frans op
school; go-car parcours; …........................................
Spelregels balsporten sportveld 3de graad :

1.
2.
3.
4.

Bal uitgooien ipv bal uittrappen
aangenomen
Fair play
uitleg + sanctie door lkr.
Geen geduw, getrek, gestamp
scheidsrechter ? Uit het sportveld ?
Bal over de omheining trappen = bal zelf gaan halen
ballenraper; afgeven; taak voor
gestraften?
5. Sportveld = alleen voor balsporten
1 dag /week geen voetbal
6. 2 ballen op het dak = einde balspelen
aangenomen
7. Ballenverantwoordelijken = Seppe ( 6b) Arno + Silke ( 4 )
aangenomen
Opdracht :
Spelregels gebruik sportveld afwerken
Inrichten van ' groen 'hoekje op school
Volgende vergadering dinsdag 10 januari 2017

Verslag leerlingenraad 10 /01/17
Iedereen aanwezig
Vorig verslag goedgekeurd na opsporen onvolledigheden ( wiebelstoel = dobbelsteen; barbecue en
vijver ook niet weerhouden door leerlingenraad
Voorzitter : Sterre secretaris : Kato tijdsbewaker : Louise
1. Spelregels gebruik sportveld werden aangevuld en gaan de lln. van de leerlingenraad
opnieuw in de klas gestemd worden ( meerderheid bepaalt of ze aangenomen worden)
-bal uitgooien in plaats van bal uittrappen

…........................

-fair play

…........................

-geen geduw, getrek, gestamp ( weg van het sportveld) …........................
-bal over de omheining = bal zelf gaan halen

…........................

-sportveld = alleen voor balsport maar 1X per maand geen balsport . Dit wordt op
kalender voor raam 2A
…........................
-2 ballen op het dak = einde van de balspelen

…......................

-ballenverantwoordelijke Seppe ? Arno ?

…........................

-Lagere school kan bij kleuters spelen na bel boterhammen ….........................
2. Bemiddelingshuisje staat op te drukke plaats , kan opgeknapt worden en er is een
verstopperstunnel achter .
3. Opdrachten : -spelregels in eigen klas laten stemmen
-inrichten van ' groen hoekje' achter sportveld
-Ideeën rond opstart inzameling groenten- ,fruit- en tuinafval
Volgende vergadering dinsdag 7 februari 2017

Verslag leerlingenraad 06 /02/17
Uitzonderlijk op maandag wegens uitstap 5-6 de leerjaar op dinsdag 7 februari
Verslag vorige vergadering ok
Voorzitter : Sterre secretaris : Kato tijdsbewaker : Marit
1. Spelregels op het sportveld :
 Bal uitgooien in plaats van uittrappen
aangenomen door
meerderheid in elke klas
 Fair play
aangenomen
 Geen geduw, getrek, gestamp ( anders weg van het sportveld)
aangenomen
 Bal over omheining = bal zelf gaan halen
aangenomen
 Sportveld = alleen voor balsporten maar 1X per maand geen balsport. Dit wordt op kalender
aangeduid aan het raam van 2A
aangenomen
 2 ballen op het dak = einde van de balspelen
aangenomen
 Lagere school kan bij kleuters spelen na bel boterhammen
aangenomen
 Balverantwoordelijke na bel : 3de graad : ….............
herbevragen
2de graad : …............

herbevragen

Bal van het dak 1X per week ( Silke 4A)
2.Bemiddelingshuisje :
We zoeken een nieuwe plaats wegens te druk
3.Ideeën verzamelen rond :
-'groen hoekje' achter sportveld
-afval sorteren : GFT- afval start opnieuw rond maart ( opstart compostvat 3 de leerjaar ):
info in klassen, controle van de groene vuilbakken ; fruitemmers zowel bij kleuters als lager
-tuinontwerp wedstrijd zonnebloemplanten voor alle klassen
-overleg met meester Guido
Volgende vergadering dinsdag 21 februari 2017 ( 6de lesuur)

Verslag leerlingenraad 21 /02/17
Leerlingenraad uitzonderlijk op 5 de lesuur op vraag van 4-5de leerjaar
Verslag vorige vergadering ok, wegens tijdsgebrek hebben niet alle klassen herbevraging kunnen
afwerken.
Voorzitter : Sterre secretaris : Kato tijdsbewaker : Marit

1. Spelregels op het sportveld : enkel de laatste spelregel wordt per klas herbesproken en met
duidelijk voorstel naar volgende vergadering meegebracht :
 Balverantwoordelijke 3de graad : ….................................................
2de graad : ….................................................
Bal van het dak olv meester Guido : …...........................................
2. Nieuwe plaats voor het bemiddelingshuisje : nee
ja en graag …....................................
3. Afval sorteren op de speelplaats in oranje en groen vuilbakken : de leerlingenraad licht alle
klassen in met volgende verdeling :
Joran, James en Sterre : derde graad en de eerste kleuterklassen
Kato, Eline en Thomas : tweede graad en de tweede kleuterklassen
Marit, Floris en Louise : eerste graad en derde kleuterklassen
Leg kort uit hoe je het verschil tussen oranje en groene vuilbakken gaat uitleggen in de klassen
(denk aan toonmateriaal, koekendoos, drinkbus, …)
…..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Volgende vergadering dinsdag 14 maart 5de lesuur

Verslag leerlingenraad 14 /03/17
Leerlingenraad uitzonderlijk op 6de lesuur wegens apotheose kansarmoede-project.
Verslag vorige vergadering is goed ontvangen, niet alle kinderen hebben de voortaak ( herbevraging
in de eigen klas uitgevoerd)
Voorzitter : Sterre; secretaris : Kato tijdsbewaker : Floris
1. Spelregels op het sportveld : de leerlingenraad kwam tot volgend voorstel :
Balverantwoordelijke 3de graad : Arno B. ( 6B)
2de graad : Kobe V. ( 4A)
Bal van het dak olv meester Guido : Marie DN ( 6A)
Alle spelregels zijn nu door de leerlingenraad goedgekeurd en fairplay kan per klas besproken
worden aan de hand van poster juf Caro
2. Voorstel nieuwe plaats bemiddelingshuisje : ofwel aan de containers tussen nieuwvouw en
klas juf Sandra ofwel aan de toiletten van de nieuwbouw op verhoog
3. Afval sorteren in oranje en groene vuilbakken :
Opstart liefst na de paasvakantie
Derde leerjaar start dan ook compostvaten op aan de containerklassen
Kruiwagen , versierd door leerlingen van de leerlingenraad staat centraal ( ? ….................)
waar alle klassen ook kleuterklassen GFT-emmer kunnen ledigen

Leerlingen van de leerlingenraad informeren de verschillende klassen bij start :
….............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................( schrijf hier hoe jij dit gaat doen )
Volgende vergadering op dinsdag 28 maart samen met meester Guido

Verslag leerlingenraad 28 /03/17
Voorbereiding agendapunten met meester Guido:
-voorstelling van de leerlingenraad met de specifieke taken: voorzitter ( Sterre); secretaris ( Kato )
tijdsbewaker ( 4de leerjaar)
-agendapunten met goedkeuring van meerderheid in elke klas:
1.Spelregels op het sportveld :









Bal uitgooien in plaats van uittrappen
aangenomen door
meerderheid in elke klas
Fair play
aangenomen
Geen geduw, getrek, gestamp ( anders weg van het sportveld)
aangenomen
Bal over omheining = bal zelf gaan halen
aangenomen
Sportveld = alleen voor balsporten maar 1X per maand geen balsport. Dit wordt op kalender
aangeduid aan het raam van 2A
aangenomen
2 ballen op het dak = einde van de balspelen
aangenomen
Lagere school kan bij kleuters spelen na bel boterhammen
aangenomen
Balverantwoordelijke na bel : 3de graad : Arno B. ( 6B)
aangenomen
2de graad :Kobe V. ( 4B)

aangenomen

Bal van het dak 1X per week olv meester Guido (Marie DN
6A)
2.Bemiddelingshuisje : nieuwe plaats
Voorstel : naast toiletten nieuwbouw of ….............................
3.sorteren in groene en oranje vuilbakken :
3de leerjaar start na paasvakantie met compostvat; leerlingenraad informeert alle klassen over
opstart sorteren; op de speelplaats plaatsen we kruiwagen voor inzameling GFT – emmers van
klassen ( ook kleuters)
4.nieuwe voorstellen : nieuwe regeling drank; …..............................................

Verslag leerlingenraad op 13 juni 2017


Evaluatie anti-baldag ( laatste keer op 23 juni) :

Positieve reactie in de klas , nieuwe spelletjes werden uitgeprobeerd waarbij 'hoop vlees'
populair bleek.

Meerder meisjes durven nu ook het sportveld betreden
Er werd in grotere groepen gespeeld.


Evaluatie spelen bij de kleuters tijdens de middag :

Niet alle kleuterjuffen waren op de hoogte in het begin en stuurden de LS terug
Gemiddeld 3 lln; per klas maken hier geregeld gebruik van .
De kleuterjuffen vragen om de kleuters niet op te pakken maar echt spel met ze te spelen.


Opmerkingen op de spelkoffers

Schaakspel is onvolledig
Beter toezicht wie spel foutief gebruikt of onopgeruimd laat liggen


De balverantwoordelijken voor volgend jaar zullen dezelfde taken krijgen :

6de leerjaar: bal van het dak
5de leerjaar : balverantwoordelijke 3de graad
4de Leerjaar : balverantwoordelijke 2de graad
2 de leerjaar : balverantwoordelijke 1ste graad
Er zullen begin volgend schooljaar vrijwilligers gevraagd worden.


Interview met vorige eigenares van het bos

2 kandidaten zullen interview afnemen van vorige eigenares van ' het bos ' en iedereen denkt
mee over interessante vragen.


Afronden dit schooljaar :

Voorzitter Sterre, James en Joran worden bedankt voor hun inzet en inbreng .
Volgend jaar zullen nieuwe voorzitter, secretaris en tijdsbewaker gekozen worden.


Punten om mee te nemen naar volgend jaar :

Versieren kruiwagen ; data anti-baldag; balverantwoordelijken;...

Verslag leerlingenraad op 3 oktober 2017
Aanwezig : Thomas S. , Kato VDB ( 6A) Eline M. ( 6b) Floris DC Louise DM (5a)Marit P ( 5b)
Verkiezing taken: voorzitter Thomas S; secretaris Louise DM tijdsbewaker Eline M.
Tijdens de eerste vergadering werden enkele onderwerpen besproken zonder tot besluiten te
komen.
-volgende verkiezing : wanneer organiseren , hoe fakkel overgeven aan volgende leerlingenraad

-kruiwagen voor sorteren GFT-afval : hoe versieren ( welke emblemen ;welke kleur ;welke dieren
( worm, pissebed, ….)
-Ketnet Koekenbak : hoe organiseren tijdens het kerstknutselen, met kerstmarkt? Tijdens Hoje ?
-speelbos: afwachten met inspraak ontwerp, vragen voor interview met vorige eigenaar ?
-Data voor anti-baldag

Verslag leerlingenraad op 7 november 2017


Naar aanleiding van de drukke kalender en het laattijdig plannen van de 'Ketnet-koekenbak'
wordt in onderling overleg de actie dit jaar uitgesteld. Voor de planning volgend jaar nemen
we wel mee: - geen extra activiteit tijdens het jaar van het muzisch project tijdens de drukke
kerstperiode
Ketnet-koekenbak kan in elk leerjaar anders ingekleed worden: sommigen
wegen ingrediënten, sommige klassen pakken in , ….
De leerlingenraad moet concreter uitwerken wat nodig is bij deze actie: tijdig
inschrijven hulp en organisatie bij de ovens (? ), reclame voor verkoop,…

Iedereen gaat akkoord met besluit : dit jaar geen ' Ketnet-koekenbak'. Meester Wim licht alle klassen
in.

Verslag leerlingenraad op 5december 2017
Aanwezig : 6A: Thomas S. ( voorzitter ) Kato VDB
6B : Eline M.( tijdsbewaker)
5A: Floris DC Louise DM
5B: Marit Peeters ( secretaris )

1)Inlichtingen rond de recente plannen voor het ' speelbos' : voorstel van MOS aan Brumo
2)Anti-bal dag op school tijdens : 22/12/2017; 26/01/2018;
23/03/2018;27/04/2018;25/05/2018;22/06/2018
Eline M. zal voor de affiche zorgen
3)Voor de verkiezingen van volgend jaar brainstormen we :


Hoe de taak van leerlingenraad verduidelijken aan mogelijke kandidaten; hoe gaan we
kandidaten recruteren

4)lagere school speelt bij de kleuters :

nieuw voorstel van leerlingenraad : broers en zussen mogen na de boterhammen bij de kleuters
spelen zonder op te tillen en niet met groepje groten.

Verslag leerlingenraad op 29januari 2018
Iedereen aanwezig , geen taakverdeling wegens tijdsgebrek
1)Inlichtingen rond de recente plannen voor het ' speelbos' : voorstel van MOS aan Brumo
Zie laatste plan met voorstel welke bomen en welke in te richten hoeken
! Plantdag niet vastgesteld : mss voorjaar ofwel najaar ( lln. Zouden zelf boom per klas / leerjaar
mogen planten )
2)Anti-bal dag op school tijdens : 22/12/2017; 26/01/2018;
23/03/2018;27/04/2018;25/05/2018;22/06/2018
Eline M. zal voor de affiche zorgen ( affiches hangen nog niet uit)
3)Voor de verkiezingen van volgend jaar brainstormen we :


Hoe de taak van leerlingenraad verduidelijken aan mogelijke kandidaten; hoe gaan we
kandidaten rekruteren

4)lagere school speelt bij de kleuters :
nieuw voorstel van leerlingenraad : broers en zussen mogen na de boterhammen bij de kleuters
spelen zonder op te tillen en niet met groepje groten.
5) voorstellen verzamelen over ' vernieuwen van speelplaats ' in eigen klas , liefst met voorbeelden
op foto, tekening
6) evaluatie van muzisch project : wat weerhouden , wat verbeteren , ….

Verslag leerlingenraad op 6 maart 2018
Iedereen aanwezig
Deze vergadering dient om volgende onderwerpen eerst klassikaal te bespreken:


Anti-baldag : affiche ( Elne ?)
Mogelijke alternatieve spelen zoals tikkertje, springtouw....( geen vleeshoop,
dikke Berta)






Kleuters bij groten : niet toegestaan tenzij broers/zussen en na vraag
Muzisch project : opmerkingen
Toestand speelbos : afwachten hoe werken vorderen : aanplant maart/oktober
Brianstorming over verkiezing nieuwe leerlingenraad

Verslag leerlingenraad op 13 maart 2018
Wegens tijdsgebrek enkel agenda-punt 1
De affiche van de anti-baldag is er / gang 5/6 ; klas 2a/

De alternatieve spelen zijn allerlei tikkerspelletjes, …
Meester Wim zal lle klassen informeren en uitleggen wat kan / niet kan
Agenda-punten voor volgende vergadering die best eerst in de klas besproken worden zijn :
-evaluatie muzisch project : wat raden wij volgende editie aan ( bv. Fietspoolen, geen
cartoonfilms maar wel …, onderwerp kindeigen post it ? , ….
-evaluatie anti-baldag
-afspraken gespreksregels tijdens leerlingenraad
-verkiezing nieuwe leerlingenraad: zoals vorige keer met foto's / zelf klassenraad met alle
mogelijke kandidaten leiden / ….
-kruiwagen GFT versieren
-speelbos : elk leerjaar boom adopteren ? ; dierenpark , bloemenweide bij geen aanplant in
voorjaar, …
….

