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Verslag leerlingenraad: 22/09/20 

Aanwezige vertegenwoordigers: 

1 Julie en Ubraggi 
2 Anthony en Warre 

3 Lisa 
4 Romy 

5 Janne 

6 Noor 
 

Agendapunten: 

1.   Wat is een leerlingenraad? 
Wat verwachten we van jullie? 
 

2.   Bekendmaking van de leerlingenraad: 
Er wordt een mooie foto gemaakt. 
De namen van de leden worden er bijgeschreven. 
(Noor en Janne komen de poster afwerken) 
 

3.   Welkom: Hoe gaat het met de kinderen van de verschillende klassen na de eerste 3 
weken school? 

o Nieuwe leerlingen voelen zich al goed in de klas. 
o We oefenen ons nog in ‘rustig zijn’ tijdens werkmomenten zodat de juffen 

minder moeten mopperen tegen babbelaars en we mekaar respecteren. 
o Er zijn gelukkig nog niet veel ruzies aan bod moeten komen.  

 
4.   Voorstellen vanuit LR (vanuit vorig schooljaar): 

a. Leuke vrijdag (2 oktober 2020) 
Binnen ons jaarthema: ondersteboven binnenstebuiten 
Je mag verkleed naar school komen als jongen <-> meisje. 
- Poster: Noor, Janne, Romy (donderdag 24.09.2020 in de refter) 
- Mail: Mevr. Directeur en juf An  
- Afspraken: niet verplicht, vanaf ’s ochtends verkleed komen. 

 
b. Bordje ‘dit-kan-anders’ 

Elke klas krijgt papiertjes waarop wensen en voorstellen kunnen genoteerd 
worden. (Juf An) 
Elke LR halen we de briefjes eraf, bespreken we ze. 
 

c. Andere ideeën? 
Koffie Stop > We hopen dit zeker te kunnen heropstarten. 
(Corona maakt dit tijdelijk onmogelijk) 
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5.   Speelplaatsafspraken: in de klassenraad bespreken 
Eerste afspraak: RESPECT  

- De poster wordt op de speelplaats gehangen. (Mevr. Directeur) 
- In de klas wordt het flapje terug besproken tijdens de KR en opgehangen. 

 Speelgoed: Is er genoeg spelmateriaal? 

- Welk materiaal mis je? Wat zijn de wensen? 
(We geven alles een plekje zodat er correct opgeruimd kan worden) 

- (stelten, springtouwen, springstokken, springballen, basketbal, 
pingpongmateriaal, …) 
 

6. Forum: even anders dit jaar… 
Niet in de gekende vorm o.w.v. corona. 
Wel anders, beetje spannend … (vanaf oktober) 
Misschien word je met je klas wel uitgedaagd, aan niemand verklappen dan! 
 

7.   Actie per klas 
Denk er eens over na met je klas … 
Tegen volgende LR (welke actie, op welk moment) 
 

8.   Middagpauze: Ferm 
 

a. Opsplitsen 1/2/3 en 4/5/6? 
Willen jullie dezelfde opsplitsing maken als tijdens de korte pauzes? 
Ma-Di-Do: Beurtelings op de speelplaats/op de sportvelden spelen. 
Vrijdag: muziek op de speelplaats/sporten op de sportvelden 
 
➢ De juf brengt hierover ook kort verslag uit op de volgende PV of via mail aan 

de directeur. 
 

b. Materialen (zie boven) 
 

c. Afspraken 
Na het middageten: eerst naar het toilet gaan, daarna in de parking van je klas 
gaan zitten. > Zo kunnen de mensen van Ferm sneller vertrekken.  

 
9.  Varia: 

- 2de leerjaar 
o Ruzie tussen verschillende klassen over het voetbalveld op de 

sportvelden.  
Mevr. Directeur informeert bij Ferm. 
Moet er een verdeling komen?  

o KUBB moet heel voorzichtig gespeeld worden. (niet gooien!) 
- Algemeen:  

o NIET in de netten hangen van de voetbalgoals, anders verbod om mee 
naar de sportvelden te gaan! 
1 goal = €1000!!! 

o NIET aan de basketbalpaal hangen! 
- Misschien iedereen terug een ‘bubbelspeelplek’ op de sportvelden?  

 
Verslag: juf An  


