VERSLAG LEERLINGENRAAD 1
MAANDAG 16 OKTOBER 2017
1. Vooraf werden de bedoeling en de concrete werking van de leerlingenraad
meegedeeld. In vergelijking met vorig jaar is er wat dat betreft niets veranderd. Het is nog
altijd zo dat in elke klas de leerlingen de kans krijgen om vooraf ideeën, voorstellen of
verbeteringen aan te brengen. Achteraf brengen de vertegenwoordigers een mondeling
verslag uit aan de klasgroep.
2. Wat werd er door de leerlingen aangebracht?
6a - Voorstel om op Werelddierendag (4 oktober) een echt dier mee te brengen naar
school.
Volgend schooljaar, want Werelddierendag is nu al voorbij, zouden we een dierenmarkt
organiseren op de speelplaats. Een volwassen iemand (ouder, grootouder,...) brengt ‘s
morgens een huisdier mee. De leerlingen krijgen een half uur de tijd om op de dierenmarkt
rond te lopen. Daarna gaan de mensen met de dieren terug naar huis. Zo komen er geen
dieren in de klas. De lessen worden niet gestoord door dierengeluiden en we hebben geen
problemen met het voederen of met het opruimen van hun behoefte.
5b - Voorstel om een schaaktoernooi te organiseren tijdens de middagpauze.
Klas 5b krijgt carte blanche om het toernooi concreet uit te werken. Andere leden van de
leerlingenraad zijn bereid om hieraan mee te helpen. Tijdens de volgende vergadering horen
we als er al stappen gezet zijn en hoe ver de organisatie gevorderd is.
4c - Vraag om eenmaal per week een (gezond) dessert te krijgen na het middageten.
Een dessert voor iedereen aankopen is te duur. Soms zijn er kinderen die het dessert niet
lusten. Iedereen mag van thuis zelf een gezond dessert meebrengen, net zoals dat mag
voor de hapjes voor tijdens de speeltijden. Na het afruimen en het verlaten van het
restaurant kan het dessert dan op de speelplaats opgegeten worden. Dit mocht eigenlijk al,
maar veel leerlingen blijken dit niet te weten.
Nog dit...
Het vierde leerjaar neemt ‘s middags altijd plaats aan de rechthoekige tafels, het zesde altijd
aan de ovalen tafels. Voor het vijfde leerjaar wordt een namenlijst opgemaakt. Daarop staat
wie op welke dag aan de rechthoekige of de ovalen tafels gaat zitten.

Volgende leerlingenraad:
maandag 20 november 2017, om 16.00 in klas 4C
(maximaal één agendapunt per klas)

