
 

Aanwezig: Jack, Amelie, Michiel, Marthe, Aiden, Marise, Liam, Iro, Siemen , Michiel ,  juf 

Denise en juf Lisa 

Verontschuldigd: / 

Agendapunten aangebracht door de leerkrachten: 

Er werd besproken wat het doel is van de leerlingenraad:  

- Praten over wat er beter kan op de speelplaats/school 

- Hoe kunnen we bepaalde zaken beter maken 

- Ideeën van de kinderen in de klas naar voor brengen 

Er werd besproken wat er mis loopt op school. De leerlingen gaven zelf aan dat er heel veel dingen 

stuk gemaakt werden op de speelplaats. Zoals onder andere het “rustig hoekje”.  

De leerlingen somden op wat daar allemaal gebeurde:  

- Er zijn kinderen die  zich verstoppen in het berghokje van de matrassen/kussens. 

- Er werd veel geroepen en gespeeld. 

- De banken werden verschoven. 

- Kussens gaan stuk. 

- Lampjes werden stuk gemaakt. 

- Kussens/matrassen werden niet opgeruimd. 

- Kortom: er werden allerlei dingen gedaan die niet mochten. 

Nadenken over het “duidelijk maken” van de regels in het rustig hoekje: 

- Camera’s plaatsen (-> te duur) 

- Werken met kaartjes. De klasleerkracht deelt kaartjes uit en de kinderen met een kaartje mogen 

in het rustig hoekje (-> Wat met andere kinderen die graag rustig zitten? Is dit een oplossing 

voor het stukmaken van de materialen?) 

- De leerlingen van het vijfde leerjaar maakte reeds leuke slogans voor het stilte hoekje. Ze willen 

hier mooie affiches van maken zodat het aanspreekt en ze het zeker zullen lezen.  

- Foto’s maken van wat mag en niet mag voor eventueel jongere kinderen of kinderen die niet 

‘willen’ lezen.  

- Spionnen inschakelen -> Eventueel een beurtschema maken waarbij er altijd 2 andere kinderen 

mee toezicht houden in het stiltehoekje 

- Kinderen die toezicht houden zichtbaar maken -> gepersonaliseerd fluohesje  

 

Datum:  

 

8/10/2020 

 

Verslag vergadering 
“Leerlingenraad’ ! 



- Eventueel een boekje waar ze kunnen noteren wie de regels overtreedt.  

- Achteraf in gesprek gaan met de kinderen die de afspraken/regels overtreden. En telkens deze 

regels/afspraken nog eens herhalen.  

 

Agendapunten aangebracht door de leerlingen: 

• De leerlingen van het 6de leerjaar vinden het jammer dat ze weinig contact hebben met hun 

mete/petekindje.  

• Soms wat frustraties bij de mete- en petekindjes omdat ze vaak geknuffeld worden en dit 

niet altijd graag hebben. (zeker in tijden van Corona)  

Het was een zeer vruchtbare en fijne vergadering. Alle teamleden kwamen aan het woord en hadden 

een zeer goede inbreng.  Dankjewel!! 

Volgende vergadering: Momenteel: 19/11/2020  We bekijken voor een extra vergadering op 

donderdag 22 of 29 oktober.  

 

 

 


