
SCHOOLJAAR 2014-’15 

LEERLINGENRAAD 3 van maandag 2 februari 2015 
 

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

Vertegenwoordigers per klas 
 

4a – Noor Vanhoutte en Xander Vande Velde 
4b – Fleur Desmet en Pascal Ntirenganya  

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

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

6b – Tessa Grymonprez en Michiel De Ketele 
6c – Elise Warlop en Bruno Vervelghe 
 

 

Wat is er besproken?  
 

Vooraf is het verslag van de vorige leerlingenraad nog eens overlopen.  

 
Als er plassen onder de overdekte speelplaats liggen, mag iemand vrijwillig een 
zwabber halen en het water wegtrekken. Er komt een pictogram aan het raam 

van de restaurantdeur waarop staat dat dat mag.  
 

Gevraagd wordt om het houten rek op wielen te laten staan. Het rek dient voor 
schooltassen en brooddozen, niet voor kledij. Jassen, mutsen en sjaals horen aan 
de kapstokken! 

 
6A  Wij stellen voor om de fietsers langs de grote bruine schuifpoort 

naar binnen te laten, en de leerlingen te voet langs de metalen poort 
ernaast. Nu staan fietsers en voetgangers door elkaar en dat bemoeilijkt 
het naar binnen komen. 

 
Na een rondvraag binnen de leerlingenraad kiest de meerderheid om alles dan 

toch te laten zoals het nu is.   
 
4A Tijdens het trefbal speelt het 6de leerjaar soms mee met het 4de.  

 
Als het 4de daar geen probleem mee heeft, kan dat. Wil het 4de liever eens alleen 

trefbal spelen, dan speelt het 6de niet mee.  
 
5B Kunnen we eens een Dag van het Dialect organiseren? 

 
Iedereen vindt dit een leuk idee. Het voorstel is dat er tijdens de eerste week na 

de krokusvakantie in elke klas één of meer activiteiten rond het dialect gegeven 
kunnen worden. De juf of meester beslist zelf wat en wanneer. 
 

6B Wij vragen dat de leerlingen die de drankbakken terugbrengen de 
flesjes ook sorteren per soort bak. In de bakken van Inza mogen de 

melkflesjes, in de bakken van Inex de chocomelkflesjes. 
 



In elke klas wordt deze oproep door de vertegenwoordigers bekendgemaakt.   

De leerlingen die de bak terugbrengen mogen ook iets eerder de klas verlaten, 
zodat ze tijd genoeg hebben om correct te sorteren, en op tijd in de thuisrij en/of  

het restaurant zijn. 
 
5C Mogen we zelf een cd opnemen voor in de spelemmer? 

 
Elke klas mag een eigen cd opnemen met daarop zelf gekozen liedjes. De cd 

wordt in de klas zelf bewaard, niet in de spelemmer. 
 
6C De boterham- en warm-eters zitten nu soms door elkaar in het 

restaurant.  
4C Wij zouden het graag hebben dat ze door elkaar mogen zitten, 

maar wel per leerjaar.  
 
Na de krokusvakantie mogen de boterham- en warm-eters per leerjaar door 

elkaar zitten. Er wordt niet voorgestoken en er worden geen plaatsen 
overgelaten. Iedereen schuift gewoon door naar de volgende vrije stoel. Wie toch 

met vriend(inn)en wil samenzitten, wacht op elkaar vóór het binnengaan. 
 

5A Mogen meisjes samen voetballen? 
 
Zij mogen dat.  

 
Na afloop kwam nog de opmerking dat er niet voldoende plaats is in het rek voor 

de steps. Dat wordt nagekeken.  
  
 

VOLGENDE LEERLINGENRAAD 

Maandag 23 maart om 16 u. in klas 4c 

 
 
 

 
 


