VERSLAG leerlingenraad • 22 september 2022
-------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: 1ste Bruno, Aimee; 2 de Freya, Finn; 3de Briek, Ines; 4de Amina, Ilaria ; 5 de
Ella, Jules,; 6de Eloïse, Jef
Begeleiding: Sigrid, Sylvie
Afwezig: /

Welkom!
- Wat doet de leerlingenraad?
- Wat moeten we daarvoor kunnen?
- Materiaalmeester en tijdsbewaker aanduiden.
- 1ste ideeën verzamelen
- foto’s website

Meldingskaarten + andere meldingen: Zijn er nu al ideeën?
- Speelplaats:
● grote meerderheid vindt het fijn, voetbalveld wordt gemist
● tussen de touwen op de speelplaats komen nog planten en een boom
● de boom wordt door de lln-raad samen met de klassen gekozen, dat is
voor na de volgende vergadering
● pannaveld beurtrol per klas werkt
● tijdens middagpauze mogen drie groepen: de meeste lln vinden dit beter,
meer kinderen mogen voetballen
● lln die op het muurtje zitten pakken de bal met hun voeten. Ze zitten met
de benen naar binnen.
● Met heel de klas tegelijk voetballen is moeilijk
● duidelijke afspraken nodig over de bal met de handen nemen:
○ geen benen naar binnen
○ niet aan de bal komen als je niet voetbalt

Te bespreken in de klas tegen volgende keer
-

-

duidelijke afspraken nodig over de bal met de handen nemen
- geen benen naar binnen
- niet aan de bal komen als je niet voetbalt
L6 helpt in L1

Vlak voor de volgende leerlingenraad spreek je met de klas.
Hoe gaan we dit in de klas bespreken?
- Er is een groene omslag per klas.
- In de omslag zitten lege gele kaarten. Iets waarvan je zegt, dit is een idee voor de hele
school en niet enkel voor de klas zet je op de kaart.
-Met de klas wordt er met de juf/meester over het onderwerp gepraat.
- Komt elk idee van de klas tot hier ? Neen, alleen haalbare ideeën en als heel veel
kinderen het een leuk idee vinden.
Jullie zijn weer een super fijne groep, tot volgende maand!
Volgende leerlingenraad dinsdag 13 oktober 2022!

