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Verslag leerlingenraad: 27/11/20 

Om 12.00 uur (met boterhammen) in de refter van de lagere school 

Aanwezig: 

- Alle vertegenwoordigers 
- Mevrouw Directeur 
- Juf An  

 
Agendapunten: 

▪ Forum: 3de uitdaging ‘Het favoriete lied’ 
o Alle leerlingen hebben hun stem uitgebracht om ‘klasnummer’ te kiezen. 
o 3 klassen kwamen tot zelfde nummer … 
o De nieuwe lijst van 4 nummers is zo ontstaan. 
o 1 poster per familie om op te stemmen (1 kleefbolletje per leerling) 
o Poster afgeven aan mevr. directeur op 11.12.2020. 
o Zo ontdekken we het favoriete nummer van onze school! SPANNEND!!! 

 

▪ Bezoek van de Sint 
o Komt op bezoek op 3 december in de voormiddag. (na de speeltijd) 
o Er wordt een troon gemaakt in de refter. 
o Klassen komen om de beurt op bezoek bij de Sint. (10 minuten per klas) 
o Wat gaan jullie doen met de klas? 

Maandag, dinsdag en woensdag aan voorbereiden! 
➢ Iets knutselen is fijn 
➢ Maar ook iets tonen aan de Sint (lied, gedicht, …) 

o Op donderdag zetten we onze schoen/pantoffel 
Kinderen mogen wortel, … meebrengen als ze willen. 

o Knutselvoorstel voor thuis: vrijdag meegeven! 
Wie zin heeft, mag mee knutselen aan de zaalversiering. 

▪ Vlaggetje 
▪ Schoentje 
▪ Mooi inkleuren + uitknippen 

o Dinsdag 01.12.2020 komen Janne, Romy, Anthony (Noor) de slingers maken en 
ophangen. 

 

▪ ‘Gekke vrijdag’ in een nieuw kleedje: 
 

o Hebben jullie een voorstel voor een nieuwe naam? 
▪ Coole, gezellig, leuke … vrijdag 
▪ Friday mood > We zijn in een vrijdags sfeertje … 
▪ Toffe, lollige, gelukkige … vrijdag 
▪ Onnozele, speelse … vrijdag 

o Planning voor december 
Vrijdag 18.12.2020 mogen Kinderen in Kerstsfeer naar school komen. 
(kersttrui, kerstmuziek, kerstfiguur, kerstversiersel in je haar, …) 
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▪ Kerst 
o Jammer genoeg kan het Kerstevenement op onze school niet doorgaan omwille van 

covid-maatregelen. Op welke manier zouden we elkaar en ouders een Zalig kerstfeest 
kunnen wensen? Ideetjes? 

▪ Wensen uitdelen (naampjes trekken, per klas) 
(activiteit in de klas of huistaakje) 
(mooie wens, leuk versierd, …) 

▪ Wensenslinger aan de poort: (KS + LS + WS) ouders mogen een wens 
meenemen. 

▪ Kerstversiering onder de houten poort 
 

▪ Varia: 
o Speelplaats: 

▪ Nieuwe speelplaatsafspraak: GEWELDLOOS 
 = fysiek (schoppen, stampen, duwen, …) 
 = verbaal (schelden, met woorden kwetsen) 

▪ Ruzie maken, dat kan gebeuren … 
 Maar onze ruzies moeten geweldloos blijven 

▪ Eerste stap STOP 
 Samen oplossing zoeken, als je er allebei klaar voor bent?  

▪ Poster: in de gang, (familie)klas, aan de turnzaal, bij de juffen van Ferm… 
▪ Terug overlopen in de KR, Hoe gebruik je deze poster?  

 
o Cadeautje voor de juffen … 

Inspiratielijst voor pro-actieve kringen 
Omwille van Covid is ‘kringen’ een beetje lastiger … 
Voorlopig praten we vanop ons plekje, we draaien ons wel naar elkaar toe, dat praat 
makkelijker. 
Zo leren we elkaar steeds beter kennen … 
 

o Wachtvakken (banken) zijn teruggeplaatst. 
Laat de banken staan, gebruik ze niet om over te springen! (gevaarlijk!!) 
Gebruik ze om (zittend) te wachten op de juffen van Ferm (’s middags) 
Gebruik ze (zittend) om op je ouders te wachten (’s avonds) 
 

o Dikke pluim!! voor alle kinderen die heel correct de gangen en trappen gebruiken! Blijf 
elkaar aanmoedigen om het goed te doen. 
 

   
Verslag: juf An  

 


