Verslag leerlingenraad

maandag 12 november 2018

Aanwezig: Sem - Amin - Diewke - Mauro - Nomausha - Carina - Felix - Seppe
Verslag uitbrengen
Het verslag van vorige keer werd nog niet besproken in L2A en L2B.
Nomausha en Carina gaan dat nog doen.
Alle andere klassen: OK.
Ideeënbus
L6B vraagt om de prikborden in de gang eens te schilderen.
Seppe vindt het niet leuk dat zijn klasgenoten dit niet aan hem doorspeelden, maar zelf een briefje maakten en in
de bus staken. Hij is de afgevaardigde van 6B en hij wil graag alle ideetjes meenemen naar de vergaderingen.
Binnenkort gaat de ideeënbus ook weg zijn ...
Geef je opmerkingen en ideeën dus altijd door aan de afgevaardigde van je klas.
Speelplaatsproject
Deze werkgroep kwam nog eens samen.
We gaan deze projecten uitvoeren op korte termijn:
1) voetbalveld op kleuterspeelplaats: 2 goalen plaatsen + stuk grasveld afbakenen met haag
2) chillzone op speelplaats lagere: de inham tussen het secretariaat en de toiletten gaan we inrichten als rustigespeelzone.
Op lange termijn maken we ook nog:
1) een nieuwe zandbak voor de kleuters (op de plaats van de piratenboot)
2) de oude zandbak dichtmaken en betegelen (meer open speelruimte)
3) een nieuw speeltuig voor de kleuters op de plaats van de oude chalet
4) een zittribune met helling onder de eik op de plaats van het fort
5) tipi's op de plaats van de picknickbanken
We denken na over de inrichting van de chillzone:
We willen
 een grasmat leggen
 plantenbakken op wieltjes die de zone afbakenen
 zitbanken met opbergruimte voor kussens
 tafeltjes en krukjes (hout)
Een zeil om de chillzone te overdekken?
Voordeel = we kunnen er ook spelen bij regenweer.
Nadeel = de grasmat gaat vuil worden tenzij we elke keer onze schoenen uit- en aantrekken. Zonder zeil wordt
het vuil op de grasmat weg geregend.
Besluit: we gaan eerst proberen zonder afdak.
Ideeën
Opgelet! Elk idee moet afgetoetst worden aan de volgende 3 voorwaarden:
1) is het veilig?
neen → geen goed idee
vb: autobanden (rubber bevat giftige stoffen)
2) is het gezond?
neen → geen goed idee
vb: snoepautomaat
3) kost het veel geld? ja → geen goed idee
vb: zwembad op school
Deze ideeën komen uit de klassen:
L5B: meer boomstammen ... als we eraan geraken, geen probleem
L6B: prikborden in de gang schilderen ... doen we
Volgende vergadering: maandag 17 december om 13u (verzamelen in de turnzaal)

