
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
KOBA Voorkempen VZW                                                                                                                                                                                  RPR Antwerpen Afdeling Antwerpen  

Nooitrust 4 – 2390 Malle                                                                                                                                                               KBO nr. 0430.907.058 

 

Oudaen 76/1- Tel.: 03/658 12 46    

Hindelaan 22- Tel.: 03/658.84.98              

2970 ’s-Gravenwezel – Schilde 

secretariaat@basisschool-hhart.be 

www.basisschool-hhart.be                                                                                                                                   

                                                                                                                            

 Verslag LEERLINGENRAAD 11 maart 2021 

Aanwezig: 

- Alle leden 

- Nieuwe afvaardiging voor het tweede leerjaar: welkom aan Floor en Kamiel. 

- Juf An 

 

1. Forum: 2de uitdaging. 

- alle klassen bezorgen hun lijst met uitgevoerde uitdagingen aan mevrouw directeur 

- de winnende klas wordt snel bekend gemaakt. 

 

2. Mood-vrijdag. 

- Omdat de 4-op-een-rij-challenge niet doorging maar er wel veel geïnteresseerden waren, verplaatsen we deze 

mood-vrijdag-activiteit naar de week van 29.03.2021 

- Leerlingen kunnen inschrijven tot dinsdag 23 maart > dan worden de inschrijvingsbladen opgehaald 

- Op donderdagmiddag 25 maart bereiden Noor, Janne en juf An verder voor. 

- We spelen per familie > 3 ladders worden opgesteld door loting (zeer onschuldige hand van juf An      ) 

- Maandagmiddag: 5 en 6 

Dinsdagmiddag: 3 en 4 

Donderdagmiddag: 1 en 2 

Vrijdagmiddag FINALE tussen winnaar maandag, dinsdag en donderdag 

- Wie wordt de grote 4 op een rij-kampioen van Heilig Hart? SPANNEND!!! 

 

3. Evaluatie spelen op de sportvelden/speelplaats tijdens de middagpauze 

Fijn dat de groepen kleiner zijn. 

Wel graag duidelijkheid wie op welke dag. Uithangen aan de refterdeur? 

(hopelijk meer dan 1 keer week naar de tuin) 

Hertekenen schema voetbalvelden nodig, anders hebben sommige klassen nu nooit het grote voetbalveld. 

 

4. Alternatief voor het paasspel 

Nog niet veel ideeën ontvangen …. BRAINSTORM nog maar verder en geef jullie ideeën maar rechtsreeks door 

aan mevrouw Directeur. 

➢ Enige geopperde idee: 

Paaseieren rapen 

Geen echt owv Corona, geknutselde uit papier? … 

De juffen verstoppen voor elke klas evenveel eieren, elke klas zoekt om de beurt, om ter snelst alle eieren 

Wie zijn de beste eitjeszoekers van de school? 

 

5. Varia 

- Bednet: pyjamadag > gaat door 

- 4de leerjaar wil parcours in de gangen om zich te verplaatsen (gezien op Karrewiet > ze vragen aan juf Lavina of 

dit wel veilig is en of zij eventueel wil meedenken) 

- 3de leerjaar wil als klasactie Africaantjes zaaien en verkopen 
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