
Verslag leerlingenraad 9 november 2017 
  
Aanwezig:   Leon + Kadir (6ED), Seval en Robbe (6L), Matteo en Nina (5ST), Nona en Arsho 
(5SV), Mouna en Pippa (4RI), Dominik en Lina (4G), Basile en Yliana (3B), Liz en Staf (3T), 
meester Pol 
 

 
1. Enkele afspraken: 

a. We komen om 12u05 naar de computerklas, komen binnen, nemen een drankje en 
eten onze boterhammen reeds op. 

b. Daarna start de leerlingenraad.  
c. We proberen te eindigen rond half 1. 

 
2. Hoe zijn we verkozen? 

a. In bijna alle klassen werden verkiezingen gehouden. 
b. Er waren veel kandidaten in de verschillende klassen. De meeste kandidaten hebben 

een verkiezingsspeeche gehouden.   
 

3. Hoe gaan we werken? 
a. Een weekje vooraf krijgen jullie een uitnodiging. 
b. Na de vergadering krijgen jullie een verslag om in de klas toe te lichten. 
c. Alle data staan op de kalender op de website. 
d. We spreken die dag om 12.05u af in de computerklas 

 
4. Enkele reeds gerealiseerde ideeën van de leerlingenraad  

a. Rommelmarkt 
b. Meer ballen 
c. Sleep Inn 
d. Nieuw afdak 
e. Steppenrek 
f. … 

 
5. Data leerlingenraad 2017-2018: 

a. donderdag 21 december 
b. donderdag 1 februari 
c. donderdag 8 maart 
d. donderdag 3 mei 
e. donderdag 21 juni 
 

6. Al enkele ideeën oplijsten, volgende  keer bespreken we dit: 
a. Elk jaar een verwendag voor de juffen en de meesters 
b. Sloten op de toiletdeuren herstellen ** 
c. Eigen muziek kiezen op de speelplaats *  ( Breng maar mee op USB) 
d. In pyama naar school komen 
e. Troostteam op de speelplaats 
f. Doelen op het grasveld * ( Na de winter ) 
g. Meester Michaël mee op sneeuwklassen * ( Aantal leerkrachten per klas is beperkt ) 
h. Pokemonkaarten * ( Schoolreglement: niet ruilen of verkopen…) 
i. Voetbal op grote speelplaats 
j. Sleep Inn 
k. Spijkers aan huisje zonder raam ** 
l. WK voetbal spelen 
m. Soep * ( Zeer moeilijk naar voedselveiligheid) 
n. Tuimelrekken 
o. Terras: plank los ** 
p. Afdak op speelweide *  ( Hier mogen we niets bouwen.) 
q. Nooit meer les krijgen 

(**)  Zullen we direct nakijken en evt. verhelpen 
 
Proficiat aan de verkozen leden. 
Volgende leerlingenraad: donderdag 21 december 


