
SCHOOLJAAR 2014-’15 

LEERLINGENRAAD 1 van maandag 20 oktober 2014 
 

Aanwezig:  juf Katrien Van Daele (zorg), meester Chris 
Verontschuldigd:  juf Katty, juf Martine Belaen 
 

Vertegenwoordigers per klas 
 

4a – Noor Vanhoutte en Xander Vande Velde 
4b – Fleur Desmet en Zion Sabbe 

4c – Nina Dewulf en Jeroen Noppe 
5a – Lotte Derhore en Rémi Deceuninck 
5b – Auréline Braekevelt en Thomas Matton 

5c – Hasse Clarysse en Tiemen Duyck 
6a – Lisa Verstichele en Syben Wiebouw 

6b – Tessa Grymonprez en Michiel De Ketele 
6c – Elise Warlop en Ilias Lybaert 
 

Meester Chris legt vooraf de bedoeling en de werking van de leerlingenraad uit.  
 

Wat is er besproken?  
 

Om elke klas aan het woord te laten spreken we vooraf af dat elke klas één 
agendapunt naar voren brengt. De vertegenwoordigers kiezen uit hun lijstje wat 
voor hen het belangrijkste punt is.  
 

5a Sommige fietsen en steps, die in de rekken staan in ’t Groen 

Plekske, worden nat als het regent. Kan die plaats overdekt worden? 
 

Het rek staat niet helemaal vol, zeker nu niet tijdens de herfstmaanden. Wie zijn 
fiets of step daar heeft staan, hoeft geen vaste plaats te kiezen. Er is ruimte 

genoeg voor iedereen.  
 

Intussen is het rek dat voor het raam stond ook naar het overdekte deel 
verhuisd. 
 

Antwoord juf Katty: 
We kijken eens met Mevrouw Martine om de steps een andere plaats te geven. 
Ondertussen kregen we de goedkeuring dat we fietsenstallingen mogen plaatsen 

in de Bezemstraat. 
 

4a Bij het voetbal- of netbalspel zijn het altijd dezelfde kinderen die 
de spelers kiezen bij het verdelen van de ploegen. 
 

We gaan daar geen nieuwe extra regel voor opstellen. Probeer zelf vooraf 
duidelijke afspraken met elkaar te maken wie de ploegen samenstelt. Stel een 
beurtrol op. 
 

5b  Kan de poort aan de Schutterijstraat weer open tijdens de werken? 
Het zou veiliger zijn, want dan zijn er minder kinderen die langs de 
werken passeren. Ons voorstel is dat een leerkracht de leerlingen  

’s middags en om 16 u. het zebrapad oversteekt en dat ze dan zelf 
verder naar huis stappen. Misschien kunnen zij ’s morgens en ’s middags 

ook daar binnenkomen. Dan spreken we af dat ze in de tussengang 
wachten, en niet op het trottoir op straat. 
 

De vraag wordt voorgelegd aan juf Katty. 

 



Antwoord juf Katty: 

De 'grote' afbraakwerken zijn momenteel ten einde. We zullen het poortje best 
dicht laten. 
 

4c Kan er een beurtrol komen om te zeggen welk leerjaar er eerst 

mag afruimen na het middageten? 
 

Na enkele meningen te beluisteren blijkt iedereen er toch voor om alles te laten 
zoals het is. De leerkrachten met toezicht bepalen welk leerjaar er het eerst 

afruimt. 
 

6c Wij vragen dat de leerlingen die petanque of pingpong spelen het 
rustiger aandoen. De balletjes rollen of vliegen soms ver buiten het 

speelveld. 
 We willen vragen dat de soepbedelers niet meer uitgescholden 

worden, omdat ze soms wat later zijn of te veel of te weinig soep 
inschenken. 
 

Beide vragen worden in de klassen door de vertegenwoordigers van de 

leerlingenraad met nadruk meegedeeld. 
 

6a  Enkele leerlingen in de thuisrij naar de Goethalsplaats fietsen heel 
onvoorzichtig en brengen anderen in gevaar. Ze rijden midden op de 

weg en als ze de wijk Zeven Eiken inslaan rijden ze over zonder te 
kijken.  
 

Hun namen (N, B, J en Y) zijn doorgegeven. 
 

Antwoord juf Katty: 

Is reeds gebeurd bij één van de leerlingen. 
 

6b We zouden graag dat het voetbalveld op de kleine speelplaats 
groter wordt. De bal gaat zeer veel aan de zijkant buiten het speelveld. 

Mogen we de muren als zijlijn gebruiken en niet langer de gele lijn? 
 

Hoe groter het speelveld is, hoe harder men op de bal gaat trappen. Dan wordt 
de kans groter dat de bal op het dak van de fabriek belandt, of over de afsluiting 

met klimop. Juf Ann zegt dat de regel niet veranderd wordt. Je moet leren de bal 
beheersen binnen de aangeduide lijnen.  
 

Zijn er nog heel dringende vragen of opmerkingen? 
 

6b Kan er meer materiaal in de spelemmer van badminton gestopt 

worden? Er zijn maar 2 paletjes en soms maar één balletje.  
 

We sturen de vraag door naar juf Ann. 
 

VOLGENDE LEERLINGENRAAD 

Maandag 24 november om 16 u. in klas 4c 

 
 
 

 
 


