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 Verslag LEERLINGENRAAD 11 mei 2021 

1. Forum: 2de uitdaging: bepalen van de winnende klas. 

Aantal uitgevoerde uitdagingen: 

- 1ste leerjaar: 10 

- 2de leerjaar: 17 

- 3de leerjaar: 12 

- 4de leerjaar: 15 

- 5de leerjaar:  

- 6de leerjaar: 4 

Het tweede leerjaar is onze winnaar! 

De prijs is een omslag met ANTI-huiswerkkaarten. (1 per leerling, éénmalig te gebruiken dit schooljaar) 

2. Aankondiging van de nieuwe uitdaging. 

De kinderen leggen de uitdaging uit in de klas. 

Veeeeeeeeel oefenen! 

Kunnen dansers van 4, 5 en 6 de jongere dansers ondersteunen bij het aanleren van de danspasjes. Misschien 

ook tijdens de muziekmiddag op vrijdag?  

 

3. Mood-Friday: ‘wieltjesdag’ 

- Donderdag 27 mei  

- Affiche Janne en Romy (donderdag 20.05.21 tijdens de middagpauze) 

- Vraag aan de juffen van Ferm: Kan er ook een beurtrol voor wieltjes uitgewerkt worden voor tijdens de 

middagpauze. Mag er met wieltjes gefietst/gerold worden op het basketbalveld/weggetje? 

- Janne wil graag een parcours voorzien op de speelplaats. 

 

4. Alternatief voor het schoolfeest. 

Een superleuke lentewandeling. 

Een tocht voor groot en klein waar je uitgedaagd wordt om bij elk schoollogo een opdracht uit te voeren. Door 

de opdrachten juist uit te voeren, kan je letters verzamelen. Hiermee maak je het finalewoord. 

Elke deelnemer heeft een eigen wandelboekje nodig. Deze kan je kopen via jouw juf.  

Je brengt je antwoordformulier (naam + finalewoord + antwoord op de schiftingsvraag) naar de postbus aan 

de klas van juf An. Ja kan leuke prijsjes winnen!!!  

 

5. Varia 

- Verkleedvoorstellen voor volgende mood-Fridays: prinsen en prinsessen, hippies, … 

- Toiletgebruik: schuim correct gebruiken, goed doorspoelen, handdoeken doorrollen na gebruik. De 

vervelende vliegjes worden bestreden na schooltijd.  

- Zeeklassen: centrum Excelsior heeft nog steeds geen info van de overheid. Er kan dus nog niet over het 

vertrek beslist worden.  

- Leerlingen mogen in de toekomst met schoenen naar de LR komen. Zo kunnen ze nadien sneller gaan 

buitenspelen. 
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