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Verslag leerlingenraad: 27/10/20 

Aanwezig:  

- alle vertegenwoordigers 
- Mevr. Directeur 

- Juf An  

 

1) Speelplaatsafspraken: klassenraad 
 
1ste aandachtspunt: RESPECT (reeds eerder besproken, blijft belangrijk!) 
2de aandachtspunt: VEILIGHEID 

- Voor alle kinderen, juffen, … 
- Omgeving veilig houden:  

o jassen op z’n plaats (aan de kapstok bij warm weer) 
o speelgoed na gebruik opruimen 
o materiaal NIET op de grond leggen (te gevaarlijk!!) 

- voorzichtig als je je in de gangen begeeft. 
o RECHTS, achter elkaar op de trap lopen 
o Niet lopen in de gangen 

- Veiligheid bieden aan anderen op het toilet 
o Niet kijken over en onder deuren 
o Geen deuren gewoon opentrekken, KLOPPEN 
o Goed doorspoelen!  

(en ook goed mikken voor onze jongens       zodat de toiletten netjes 

blijven) 
 

2) Forum: 2de uitdaging ‘Het favoriete lied’ 
 

Alle omslagen zijn geopend. 

Mevr. Directeur heeft per klas alle nummers die op nummer 1 stonden op de individuele 

lijstjes genoteerd. Zo ontstond jullie klaslijst van nummer 1-liedjes. 

Opdracht: 

- Kies jouw nieuwe favoriet uit jullie ‘nummer 1-lijstje van de klas’ 
- Kleef er een bolletje bij. (ieder krijgt 1 bolletje) 
- Let op: je mag niet je eigen nummer kiezen!   
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3) Bezoek van de Sint 
 

De Sint komt op bezoek in onze school op donderdag 3 december in de voormiddag. 

Jullie ontvangen de Sint per familie in het familielokaal.  

Hiervoor mogen jullie 15 à 20 minuten uittrekken. 

Het tijdsschema volgt nog. 

➢ Geef in de volgende LR (november) door wat jullie gaan organiseren.  
 

4) ‘Gekke vrijdag’ in een nieuw kleedje: 
 

a. Nieuwe naam: 
Bevraag je klasgenoten (4, 5 en 6) over welke naam ze beter, gepaster vinden. 
➢ Geef jullie ideeën door op de volgende LR. 
 

b. Wat? 
Vrijdag 30.10.2020: Halloween-vrijdag! 
➢ De kinderen, die hier zin in hebben, mogen verkleed naar school komen in 

een Halloween-figuur.  
➢ Geen voorwerpen waar je iemand mee pijn kan doen. 
➢ Je bent zelf verantwoordelijk voor je kleding/materiaal 
➢ De juffen zorgen voor een invulling van de MUZISCHE klasnamiddag 
➢ Ouders krijgen een mail. 

 

5) Varia 
- Gewenst materiaal speelplaats: 

o Ballen 
o Basketballen 
o Springballen 
o Stelten 
o Steps 
o Voetbal-goals 
o Stapstep 

- Vraag naar een voetbalrooster (speelplaats, sportvelden) 
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