
Verslag leerlingenraad 4 – schooljaar 2013-’14 – maandag 17 maart 2014 

 

OPVOLGING VORIGE LEERLINGENRAAD 

Het toezichtsysteem van het zesde leerjaar tijdens het regenboogmoment werkt niet 

zoals verwacht. Tijdens het volgende RBM wordt nog eens geprobeerd. De leerlingen 

zitten per klas in één rij en telkens zijn twee zesdeklassers verantwoordelijk voor één 

klas.  

De afspraak om maar drie maal aan te schuiven in het restaurant geldt enkel als er pasta 

op het menu staat. Bij andere gerechten zou het jammer zijn dat er te veel over blijft. 

Dus dan mag je meer dan drie keer bijvullen.  

LEERLINGEN AAN HET WOORD  

6A Wanneer gaan de drinkfonteintjes weer open? Na de paasvakantie. Aan onze 

werkman Bart wordt gevraagd om de werking na te kijken, zodat de waterstraal niet over 

de rand spuit. 

 Juf Ann mag één rugbybal aankopen om ’s middags rugby te kunnen spelen. 

5C Kunnen de drinkfonteintjes ook al eerder op warme dagen open?  

Tot zelfs in maart kan het vriezen. We gaan de drinkfonteintjes niets steeds openen als 

het enkele dagen warmer wordt en dan weer sluiten bij koud weer. 

6C Proficiat aan de school voor het krijgen van een cheque om nieuwe laptops te 

kopen. Zo kunnen meer leerlingen met dyslexie met het Sprint-programma werken. 

 Vraagt dat iedereen tijdens de speeltijden uit de fietsenstalling blijft. Dat om 

schade aan de fietsen te voorkomen. 

 Heeft iedereen die met de fiets naar school komt ook een parkeerkaart? 

Wie nog geen parkeerkaart heeft kan er altijd een vragen aan juf Martine (klas 6C). 

Iemand die weinig met de fiets komt, kan gerust zijn/haar plaats afstaan aan iemand 

anders. Zo blijven zo veel mogelijk plaatsen in de fietsenstalling bezet. 

4C Waarom zijn de blauwe basketpalen op de grote speelplaats weg?  

Om de tent te kunnen plaatsen voor de opendeurdag. Daarna worden ze niet meer 

teruggeplaatst, want ze worden eigenlijk niet meer gebruikt.   

 Er is soms geen papier en/of zeep aanwezig in de toiletten.  

Dat komt in orde. 

 Er wordt niet veel ‘rode’ soep geserveerd ’s middags.  

Op de menulijst van maart staat vijfmaal tomatensoep, op een totaal van 12 middagen. 

Dat is bijna de helft. 

  



We zouden liever hebben dat er geen saus op de salade gedaan wordt.  

Aan de traiteur wordt gevraagd om de saus apart mee te brengen.  

6B ’s Middags worden de leerlingen die dansen gehinderd door de pingpong-

spelers.  

Misschien draaien we de pingpongtafel beter in de andere richting, zodat het balletje niet 

in de dansruimte terecht komt. De leerkracht met toezicht zal ook een extra oogje in het 

zeil houden.  

5A Meer controle tijdens het uitschenken van de soep. Soms wordt de soep 

over de rand gegoten. 

Daar wordt op gelet. 

 De speelkoffers met ballen gaan op vrijdagmiddag om 13 u. al op slot. Bij 

slecht weer kunnen we dan tot 13.15 u. niet meer met ballen spelen.  

De koffers zullen voortaan pas om 15 u. gesloten worden.  

 Kan er op ’s morgens weer muziek gespeeld worden?  

We doen dat net als vorig schooljaar weer op dinsdagmorgen. Fien maakt een rooster op 

waarop staat welke klas er op welke dinsdag voor de muziek zorgt. De boombox wordt 

door Fien klaargezet en bediend. De klas die aan de beurt is, brengt gewoon de cd mee 

en geeft die af aan Fien. 

 Kunnen we ’s middags in ’t Groen Plekske wandelen? 

Dat zou eigenlijk wel mogelijk zijn, op voorwaarde dat de wandelaars op het paadje 

blijven. Er is wel geen toezicht.  

 Kan de speelemmer met hockeymateriaal aangevuld worden om mini-golf 

te spelen? 

Dat gaan we niet doen. 

 Het is jammer dat we maar één keer mogen optreden tijdens het regen-

boogmoment. 

Mocht het eens gebeuren dat er niemand een vraag indient om op te treden kan iemand 

die al eens geweest is gerust nog eens een optreden verzorgen. Hiervoor wordt 

afgesproken met zorgjuf Katrien. 

Volgende vergadering: maandag 2 juni om 16 uur in klas 4C  

Met aansluitend afscheidsreceptie in het restaurant. Het zesde leerjaar brengt 

hapjes mee. De school zorgt voor de drank.  


