Verslag leerlingenraad 17/11/2016
1. Welkomswoordje
Nieuwe leden van de leerlingenraad:

Kindergemeenteraad:

4a: Dries Swinnen

Siene Tollenaere

4b: Stan Walthery

Alyssa Naten

5a: Sverre Claes
5b: Bente Wiegman
6a: Wolf Vanlangendonck
6b: Anisa Houtmeyers
Emailadressen:
Dries: dries@icloud.com
Sverre: cindy.jordens@gmail.com
Bente: Bente1.wiegman@gmail.com
Wolf: vanlangendonckdegol@telenet.be
Anisa: guyhoutmeyers@skynet.be
Stan: Stefan.walthery@telenet.be
Siene: tolvae@telenet.be
Alyssa: johnny.naten.iaccino@telenet.be

2. Korte toelichting over de werking van de leerlingenraad
Bedoeling uitleggen en ideeën verder uitwerken
3. Taken verdelen
voorzitter: Anisa
ondervoorzitter: Wolf
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secretaris: Dries
brievenbus: Bente en Stan
schatbewaarder: Sverre

Ieder lid heeft ook de verantwoordelijkheid om verslag uit te brengen in eigen klas en in de
andere klassen:
1A: Dries
1B: Stan
1C: Sverre
2A: Bente
2B: Wolf
3A: Anisa
3B: Siene en Alyssa
3. Actiepunten
* llnraad voorstellen: hoe? Wanneer?
Vrijdag 18 november na de speeltijd stelt de leerlingenraad zich samen voor in iedere klas en
verduidelijkt even de bedoeling van de leerlingenraad.
4. Afspraken
* Mevrouw directeur geeft de sleutel van de brievenbus aan Bente / Stan. Ze dragen hierover de
verantwoordelijkheid. Zij maken elke vrijdag de brievenbus leeg en lijsten de ideeën op.
* De voorzitter , ondervoorzitter en secretaris zorgen voor het verslag en typen dit uit ’s middags in
de klas van juf Iris.
* Juf Iris stuurt de verslagen door.
* Juf Iris zorgt voor de t-shirten van de leerlingenraad.
* Iedereen geeft zijn / haar e-mail door.
5. Reeds verzamelde ideeën:






Groene zone vernieuwen, opfrissen
Grote goalen
Steps in het sportkot om uit te lenen
Treinbills verwijderen (verspringbak)
Wedstrijd uitschrijven voor betonnen afsluiting bij de kleuters (tekening ontwerpen)
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Oudercomité wil vergaderen i.v.m. picardparty: ideeën verzamelen
Sportnamiddag organiseren samen met meester Ben en juf Heidi
Bosspel organiseren
Bottle flip challenge
Uitdaging leerkrachten versus leerlingen
Netten voor het voetbalveld van het 3 de lj

Volgende vergadering: dinsdag 6 december!
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