
VERSLAG LEERLINGENRAAD 4 VAN MAANDAG 18 FEBRUARI 2019 
 

niet aanwezig: Remy (4B), Faye & Imke (5B), Runar (6B) 
 

Terugblik 
 

Het spontaan naar boven gaan door het zesde leerjaar, na het tweede belteken, gaat steeds 
minder goed. De leerlingen die op de trap of in de gang de orde bewaken, doen dat niet altijd 
in orde, aldus sommige klasgenoten. Ze praten zelf of geven de voorbijkomende leerlingen 
high-fives. Het gaat er de laatste tijd ook steeds luider aan toe. Mevr. Katty is al eens in de 
klassen geweest om daar op te wijzen. Voorlopig komen de zesdeklassers alleen nog ‘s 
morgens om 8.30 u. naar boven zonder eerst in de rij te staan. Na de andere speeltijden 
vormen ze wel weer een klasrij. Tijdens de volgende leerlingenraad komen we daar op terug. 
 

School’s got talent. Er wordt een doos voor de inschrijvingen geplaatst. Afhankelijk van het 
aantal wordt de talentenshow in maart, april en/of mei georganiseerd. Telkens op de laatste 
donderdag van de maand, van 12.30 u. tot 13 u. 10. Er zijn al afspraken gemaakt over de 
presentatie en de jury. De volgende keer komt dit ook weer ter sprake. 
 

Het voetbaltoernooi op dinsdagmiddag krijgt vorm. Er zijn 6 groepen van elk 8 spelers. De 
finale wordt voorzien voor ergens in juni. 
 

Nieuwe inbreng 
 

4C doet een voorstel dat eerder al eens in een klassenraad besproken is: ‘s middags in 2 
aparte groepen eten. Eerst wie in stilte wil eten en dat zelf ook kan, daarna de lln. die geen 
last hebben van het lawaai. Maar dit blijkt zeer moeilijk om te organiseren.  
 

6B stelt voor om bekers te plaatsen bij de drinkfonteintjes op de speelplaats. Wie tijdens de 
middagspeeltijd wil drinken, brengt na de lessen (om 11.40 u.) zijn/haar beker of fles mee 
naar beneden en zet hem in de plasticbox onder de overdekte speelplaats (waar de 
boterhamdozen in verzameld worden). Wie de beker/fles vergeet, gaat tijdens de speeltijd 
niet naar binnen om hem te halen. Ook niet als je het vraagt aan de leerkracht met toezicht, 
en al helemaal niet zonder het te vragen.  
 

Het voorstel van 6B om een ontspanningsdag na de proeven te organiseren werd niet 
weerhouden. Elke klasleerkracht voorziet nu ook al andere activiteiten na de proeven, zoals 
een uitstap, een wandeling, een film of een spelletjesnamiddag. 
 

6A vraagt luchtverfrissers in de toiletten. Als er eens een kwalijke geur hangt, moet eerst de 
leerkracht op de speelplaats of mevr. Dorine verwittigd worden. Zij beslissen dan verder wat 
er moet gebeuren. 
 

6C deelt mee dat het schaaktoernooi op vrijdagmiddag van 12.30 u. tot 13 u. gespeeld wordt. 
De namen van de deelnemers worden telkens in het restaurant opgesomd. De spelers 
verzamelen om 12.25 u. aan het groene vierkant. De finale vindt wellicht al plaats op vrijdag 
3 mei. Alles verloopt onder de begeleiding en het toezicht van Eddy Goemaere. 
 

De volgende leerlingenraad vindt plaats op maandag 29 april om 16.00 u. in klas 4C.  
Let wel, de allerlaatste bijeenkomst valt op dinsdag 28 mei. 

 


