
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bouwsteen ‘Sfeer en relatie’ / ‘Kind-initiatief’         2020-2021                  

 

 

            

Verslag leerlingenraad: 12/01/2021 

Om 12.00 uur (met boterhammen) in de zorgklas van juf Katrien 

Aanwezig: iedereen. 

Agendapunten: 

▪ Forum: De tweede uitdaging: Spannend!!! 
 

o Wat?  
‘1 tegen allen’ (3 bladen worden meegegeven naar elke klas) 
 

o Hoe? 
Elke klas krijgt een lijst met opdrachten mee + een blad met uitleg. 
DOEL: Zoveel mogelijk opdrachten van de lijst uitvoeren met je klas. 
Wel telkens onder het oog van de jury. 
 

o Wanneer? 
Tijdens de korte pauzes, onder toezicht van onze juffen. 
Vanaf maandag t.e.m. 5 februari 
 

o Materiaal? 
Spelregels (te overlopen in de klassenraad) 
Jury: juf met toezicht op de speelplaats 
➢ Bij succes: je eigen klasjuf wordt verwittigd en tekent de opdracht af op het 

opdrachtenblad in de klas 
➢ Bij pech, mislukking: op later moment opnieuw proberen 

 

▪ Speelplaatsafspraken 
 

o Nieuwe afspraak:  
plezier en ontspanning 
➢ Flapje ophangen 
➢ Inhoud bespreken 
➢ Nieuw speelrooster!!! ophangen 

 
o Op vraag van jullie … een apart voetbalrooster voor het spelen op de sportvelden om de 

goals te verdelen. 
Veld A: veldje tussen de banken en het grote veld (met 2 goals) 
Veld B: veldje achteraan, tegen de draad (met bomen als goals) 
 

o Afspraken materiaal: blokken, steps 
Ga eens kijken op de speelplaats, de afspraak-kaarten worden opgehangen bij de 
opbergkist van de blokken en bij de parkeerplaats van de steps. 
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▪ Mood-vrijdag 
 

o Wat? 
Laddercompetitie 4 op een rij … 
 

o Wanneer? 
28 januari 2021 
 

o Voorbereiding: (Noor, Janne en Romy) 
- Affiche 
- Spelregels 
- Mailtje naar ouders en leerlingen 

 
▪ Varia 

o Week van de poëzie 
 
Wedstrijd in Schilde: 
Kinderen schrijven eigen gedicht en maken kans op een publicatie van hun gedicht en 
een mooie beloning. 
> Mevrouw directeur heeft het mailadres waarnaar de gedichten mogen gestuurd 
worden. 
 
Activiteit op school: 
Maandag en Dinsdag 1 en 2 februari: 
In de refter kans tot lezen, maken en versieren van gedichten. 

 
 
 
 
 
 

  Verslag juf An  
 


