
Verslag leerlingenraad
Datum:11 november 2021 Verslaggever: juf Lisa

Aanwezig                                                         Verontschuldigd

Leonie, Quinten 4A
Milla, Senna 4B
Seb, Lenne 5A
Iro, Vince H. 5B
Julie, Tim 6A
Aiden, Lucas 6B

Agendapunten

- feliciteren dat de lln. verkozen zijn

- luisteren naar wat er van de lln. zelf komt

- kijken bij welke ‘gelegenheden’ het halletje versierd zou moeten worden

- Schema maken met data voor het halletje

- bekijken welke materialen er zijn / aangekocht moeten worden

Verslag

- De leerkrachten wensen de leerlingen proficiat met hun plaats in de leerlingenraad.
- De leerlingen stellen zichzelf kort voor.
- Er waren een aantal kinderen met ideeën die vanuit de klas kwamen:

* Bij het turnen een trui
* Muizen bij de computers
* chocolade op koeken
* in de zomer spaghettibandjes voor de meisjes

- De leerkrachten hebben met de leerlingen besproken waarom bovenstaande
ideeën niet haalbaar zijn.

- Ook kwamen er enkele dingen waar we later mee aan de slag kunnen:
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● er zijn al een aantal keer gewonde vogeltjes op school geweest
-> oplossing: stickers voor op de ramen. Deze worden besteld en de
leerlingenraad mag deze dan ophangen.

+ eten en drinken voor de vogeltjes? Vogelkastjes?
● met de school een wedstrijd organiseren om een goed doel te steunen

- Daarna werd er ook een planning gemaakt voor het versieren van het halletje
De leerlingen gaven de verschillende evenementen waarvoor we het halletje konden
versieren. Achteraf hebben ze mogen kiezen op welke moment zij graag het halletje
versieren (zie onderaan)

- Opdracht voor de leerlingen: navragen bij klasgenoten voor leuke ideeën voor
de wedstrijd en goede doelen hier in de buurt (omgeving Ranst). Hier zullen
we tijdens de volgende leerlingenraad mee aan de slag gaan.

versiering voor: namen: datum: in orde

Sinterklaas Senna en Milla (4B) +
juf Lisa

plaatsen:
15/11/2021
weghalen:
7/12/2021

Kerst Aiden (6B) en Julie (6A)
+ juf Denise

plaatsen:

weghalen:

Carnaval Lucas (6B) en Seb (5A)
juf Lisa

plaatsen:
8/2/2021
weghalen:

Pasen Leonie en Quinten
(4A)+ juf Denise

plaatsen:

weghalen:

Champions League Vince (5B) en Tim (6A)
+juf Lisa

plaatsen:
weghalen:

schoolfeest Lenne (6A) en  Iro (5B)
+ juf Denise

plaatsen
weghalen:

einde schooljaar iedereen + juf Lisa & juf
Denise

plaatsen:
weghalen:

To Do:
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Juf Denise -> Bestellen vogelstickers
Nieuwe datum zoeken om op zolder te gaan kijken voor welke evenementen er nog
versiering moet aangekocht worden.
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