Verslag leerlingenraad

donderdag 4 oktober 2018

Aanwezig: Sem - Amin - Diewke - Mauro - Nomausha - Inna - Felix - Seppe
Verslag uitbrengen
We spreken af dat de afgevaardigden van de leerlingenraad na elke vergadering het verslag voorlezen of
bespreken in hun eigen klas. Er wordt dan ook gevraagd of er ideeën of opmerkingen zijn en die worden dan
genoteerd en meegebracht naar de volgende vergadering.
Voor de kinderen van de eerste graad spreken we af dat de volgende kinderen dit gaan doen:
in L1A: Seppe
in L2A: Nomausha
in L1B: Felix
in L2B: Carina
Wel goed afspreken met juffen/meesters wanneer dit past.
Het is belangrijk dat ook hun ideeën worden gevraagd en meegenomen naar de volgende vergadering.
Zo is iedereen betrokken.
Ideeënbus
We gaan de ideeënbus die in de gang hangt weghalen.
Er moeten kapstokken bij komen.
Iedereen kan zijn/haar idee aan de verkozenen bezorgen en dan wordt dat op de volgende vergadering
besproken.
Inna
Inna gaat binnenkort verhuizen en zal dan naar een andere school gaan.
Carina zal dan haar taak in de leerlingenraad overnemen.
Vergaderingen
Elke vergadering zal op dezelfde manier verlopen.
Deze punten komen altijd aan bod:
1) bespreken van het vorige verslag
2) evaluatie activiteiten
Als er een activiteit was, mogen jullie zeggen wat je ervan vond.
3) stand van zaken van vorige ideeën, zijn er nog nieuwe ideeën?
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
Dit zijn de (goede)ideeën die er nu al zijn:
3A:
een klim-spinnenweb zoals in het park
een glijbaan
4A+B: een ruildag voor speelgoed (tijdens de middagpauze)
sportwedstrijdjes (voetbal, basket) tijdens de middagpauze
schommels
beybladstadion (gladden ondergrond)
5A+B: picknick op gras bij groene vlag
niet altijd dezelfde speelplaatsmonitoren (nu is het wie het eerst vraagt)
weerhuisje vernieuwen
6A+B: tuimelrekken staan te los (werd ondertussen al nagekeken)
meer tuimelrekken
chillhoek
klok boven de deur naast L4B staat niet juist (werd ondertussen opgelost)
Dit wordt besproken op de vergadering met de leerkrachten en op de vergadering van de werkgroep speelplaats.
Mevr. Vleugels: Elke dag blijven er jassen, truien, koek- en fruitdoosjes op de speelplaats liggen. Het zou fijn als
iedereen dat opruimt. Leg het in de kast onder het afdak, dan wordt het alvast niet nat als je het vergeet.
Overal je naam erop zetten, helpt ook om alles terug te vinden.
Als alles goed gaat, worden er in de herfstvakantie 2 nieuwe afdaken gebouwd: 1 aan de turnzaal en 1 aan de
kleuterspeelplaats.
Volgende vergadering: maandag 12 november om 13u (verzamelen in de turnzaal)

