Verslag leerlingenraad
maandag 2 oktober 2017, 13.00

Aanwezig: Boris - Lex - Jens - Alec - Myrthe - Daan - Liene - Horea - mevr. Vleugels
Verslag overbrengen
De afgevaardigden moeten elke keer het verslag voorlezen of vertellen in hun klas.
De volgende kinderen doen dit voor : L1A: Daan
L1B: Myrthe
L2A: Liene of Horea
Er wordt dan ook gevraagd of er ideetjes zijn en die worden genoteerd en meegenomen naar de volgende
vergadering van de leerlingenraad.
Zo zorgen we ervoor dat iedereen betrokken is.
Ideeënbus
Er zitten nog geen briefjes in de bus.
Iedereen mag briefjes met ideeën in de bus stoppen. De ideeënbus hangt tussen de klas van meester Glenn en juf
Esther.
Ook slogans voor BRAVO mogen erin gestopt worden (zet je naam er wel op).
Evaluatie voorbije activiteiten
Europese Talendag: We vonden het superleuk. Vooral het salsadansen was top.
Activiteiten op komst
boerderijklassen L1+2: de afgevaardigden vragen nadien hoe ze het vonden.
Ideeën
L3A: een glijbaan
L3B: een nieuw fort, sommigen willen de klasgroepen terug mengen
L4A: trampolines
L4B: nieuwe ballen, een kippenhok
L5A: L5B: L6A: leren ballen, rolschaatsen in plaats van zwemmen, vrijdag muziek op de speelplaats
We bespreken welke ideeën haalbaar zijn en die gaan we volgende keer verder uitwerken.
Nieuwe ideeën zijn elke vergadering nog welkom.
Glijbaan, fort, trampolines, ballen: onze speelplaatswerkgroep heeft nog plannen (tipi-fort, een buitenkeuken,
een terras onder de eik, ...). Die gaan stap voor stap uitgevoerd worden.
Ballen: leren ballen doen te veel pijn. De school koopt 60 ballen per jaar, maar die verdwijnen altijd snel.
Kippenhok: verzorging van dieren kost veel geld, wie gaat ervoor zorgen tijdens de vakanties? we hebben al
konijnen, eekhoorns, vogels.
Mengen 3de leerjaar: die zijn al 2x gemengd ... niet alle kinderen vragen dit blijkbaar.
Rolschaatsen: Niet alle kinderen hebben rolschaatsen, laat staan beschermingsmateriaal. Als er klassen op
boerderijklassen, bosklassen, avonturenklassen zijn en als het droog weer is, mag je rollen. Liefst met
beschermingsmateriaal (knielappen, ellebooglappen, helm).
Muziek: bespreken we volgende keer verder (is haalbaar)

