
SCHOOLJAAR 2015-’16 
LEERLINGENRAAD 1 van maandag 26 oktober 2015 

 

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

Vertegenwoordigers per klas 
 

4a – Imke Craeynest en Daan Igodt 
4b – Olivier De Leersnyder en Jorith Mareel 
4c – Lore Decorte en Keano Devolder 
5a – Nanouk Vancraeyenest en Timo Maes 
5b – Margot Verhoeve en Michiel Bossuyt 
5c – Nore De Marez en Gaëthan Richard 
6a – Charis Mareel en Pierre Castelein 
6b – Marthe Vanhouwe en Mathis De Maeyer 
6c – Wout Vermaete en Esmée Wullaert 
 

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 agendapunten zijn gedragen door de          
hele klas en werden vooraf duidelijk in de klas besproken. De           
vertegenwoordigers kiezen uit hun lijstje wat voor hen het belangrijkste punt is.            
Blijft er tijd over houden we een tweede ronde.  
 
4C Mogen de leerlingen in de klas trakteren als ze jarig zijn? Maar            
alleen met iets gezonds, zoals cake of fruit. 
 
Neen. Jaren geleden mocht dat, maar dat is dan afgeschaft. De reden hiervoor is              
dat de ene er meer geld aan uitgaf dan de andere. Soms werd er tegen elkaar                
opgeboden: Men wou iets meer, iets beters of groters meebrengen dan de            
klasgenoten die al jarig geweest waren. En sommige kinderen brachten niets           
mee en werden dan scheef bekeken. 
 
Om die redenen is het ook niet meer toegelaten om kaartjes en uitnodigingen             
voor verjaardagfeestjes uit te delen. Stel je voor dat jouw buur een uitnodiging             
krijgt en jij niet!  
 
6B In het toilet is er boven de plaats waar de jongens plassen geen             
licht.  
 
Het licht boven de urinoirs doet het inderdaad niet. Dat wordt hersteld.  
 
Mevrouw Dorine poetst elke dag de toiletten en toch hangt er vaak een vieze              
geur. Eind juni, begin september van volgend jaar wordt het hele toiletblok            
vernieuwd.  
 
 
 
 
 



4B Tijdens de middagspeeltijd mogen sommige leerlingen een dansje        
oefenen in het restaurant of in de turnzaal. Anderen mogen dan niet van             
de leerkracht met toezicht. 
 
Voor het oefenen in de turnzaal hangt er een regeling aan de deur. Daarop staat               
wie op welke dag daar binnen mag. Wie wil of moet oefenen in het restaurant of                
in de turnzaal vraagt of zegt dat altijd aan de leerkracht die toezicht heeft! 
 
4A Kan er een nieuwe spelemmer komen om muurbal te spelen?          
Daarin zit dan een bal, die we elk om de beurt tegen de muur schoppen               
en laten terugbotsen. 
 
Nu wordt muurbal gespeeld door de bal met de handen naar de muur te slaan.               
Op de bal schoppen is enkel toegelaten bij het voetbal: op het veld op de kleine                
speelplaats en binnen het vak met gele lijnen in de hoek van de grote              
speelplaats. 
 
5B Voordat de typles op maandag begint, moeten we soms een tijdje           
wachten op juf Katrien (de vrouw van meester Paul). Mogen we dan met             
iets uit de spelemmers spelen?  
 
De tijd om spelmateriaal te halen, er mee te spelen en dan terug te brengen is                
daarvoor te kort. Tijdens het wachten kan je gerust een zelf meegebracht hapje             
eten of bij voorbeeld een tikspelletje spelen. Met de stelten spelen mag wel. 
 
6C Kan er een nieuwe radio gekocht worden voor onder de overdekte           
speelplaats? Liefst één die een beetje luider speelt. Of een iPad met            
goede boxen? Dan kunnen we zelf muziek van YouTube afspelen. 
 
Een iPad is nogal duur en als iedereen dat toestel gaat bedienen, zal het ook niet                
zo lang meegaan. Juf Katty belooft om te kijken naar een beter toestel,             
misschien zoals in de vestiging in de Karel van Manderstraat. Daar staat een             
CD-speler binnen en hangen er enkele boxen op de speelplaats.  
 
5B We zouden graag een net hebben aan de twee basketringen op de            
grote speelplaats. Dan zien we beter of de bal door de ring gaat of niet. 
 
Tijdens de vergadering wordt er online gezocht naar de prijs. Eén net kost             
ongeveer 7,50 euro. Juf Katty wil gerust twee netjes aankopen. 
 
In extra-time… 
 
6C Kan de 5-tegen-5-regel bij het voetbal op de kleine speelplaats          
veranderd worden naar 10 tegen 10? 
 
Wout en Esmée mogen hiervoor de mening van juf Ann vragen. Uiteindelijk vindt             
de meerderheid 10 tegen 10 wel te veel en wordt het voorstel veranderd in 8               
tegen 8. 
 
 
 



Op de personeelsvergadering van maandag 16 november merkt juf Ann op dat            
het veldje op de kleine speelplaats nog kleiner is dan een minivoetbalveld,            
waarop er ook maar 6 tegen 6 gespeeld wordt.  
Bovendien vindt juf Ann dat het niet zij alleen is die daarover beslist, maar alle               
leerkrachten die in de werkgroep ‘Speelplaats’ zitten.  
Voorstel van Katty: 
Er worden 1 of 2 data doorgegeven (vb. dec en april) dat de werkgroep              
speelplaats zou doorgaan. In de leerlingenraad kan gezegd worden wanneer dit           
‘te bespreken punt’ ter sprake kan komen. 
Indien er geen punten over de speelplaats in de leerlingenraad aan bod komen,             
moet de werkgroep niet doorgaan.  
De veranderingen staan dan in het verslag van de werkgroep speelplaatswerking. 
Er was reeds overleg met juf Ann en de data van de speelplaatswerking staan er               
al in. 
 
6B Het gebeurt vaak dat de lege drankbakken zomaar achtergelaten         
worden in het ‘chocokotje’.  
 
We doen nog eens de oproep dat elke klas zelf de lege flesjes sorteert in de                
juiste bakken: chocomelkflesjes in de bakken met daarop INEX, en de           
melkflesjes in de bakken van INZA. 
 
4A We vragen nog een beetje meer gezelschapsspelletjes om ’s         
middags buiten te spelen. 
 
In dozen van gezelschapsspelletjes zitten vaak kleine dingen, zoals kaartjes,          
pionnen, dobbelstenen,… Die raken snel verloren. We gaan het aantal speldozen           
daarom niet uitbreiden. 
 
En tot slot… 
 
Werkman Bart timmert aan een fietsenrek, dat straks in de Bezemstraat komt            
tegen de muur van de fabriek. Fietsen zonder parkeerkaart, die nu tegen de             
afsluitdraad staan, mogen bij het eerste belteken op een lege plaats in de             
overdekte fietsenstalling geplaatst worden. 
 
Wout Vermaete (6C) zag in het programma met Jonas Van Geel een oproep van              
Clouseau. Daarin werd gevraagd om de scholen te laten dansen op het refrein             
van ‘Zin om te bewegen’. Het is de bedoeling om daar een filmopname van te               
maken en op te sturen. De winnende scholen krijgen Clouseau op bezoek voor             
een klein optreden. Er wordt beslist dat in de 2 vestigingen tijdens de speeltijd              
kan gedanst worden op dat liedje. Esmée en enkele vriendinnen leren de pasjes             
aan. De filmopname gebeurt op donderdag 29 oktober na de mis in de Karel van               
Manderstraat en op vrijdag 30 oktober om 13 u. bij ons.  
 

VOLGENDE LEERLINGENRAAD 
Maandag 23 november om 16 u. in klas 4c 

 
 
 
 



 


