
Verslag leerlingenraad                                                             30 september 2022 
 
L3A: Léonie, Nils 
L3B: Oscar, Ellis 
L4A: Julie, Jasper 
L4B: Dara, Joppe 
L5A: Lucia, Noémie 
L5B: Nichola, Laasya 
L6A: Kobe, Janne 
L6B: Ryan, Emma H. 
 
Leerkrachten: meester Arnout, juf Leen, Hilde B. (opvang) en juf Caroline 
 
Agendapunten: 
 

1.  
• De verkozen lln. verwelkomen (fluohesjes + foto) 
• Brievenbussen in de klassen? 
• Speelplaatsafspraken samen overlopen en aanpassen 
• Speelplaatsafspraken jaarlijks herhalen: ppt. maken  (5de leerjaar met juf 

Leen) 
• Dikke duimen: beloning afspreken per klas + nog bijmaken 

 
2. Opmerkingen 

• Klok op de speelplaats 
 
Verslaggeving door: juf Caroline 
 
 
  



Speelplaatsafspraken 
 
Begin speeltijd: naar toilet gaan 
Einde speeltijd: 1e bel: naar de rij gaan 

2de bel: op je stip staan en stoppen met spelen 
Als de leerkracht er is: stil zijn! 

 
De toiletten: hou het proper, verspil geen papier 

niet spelen 
de deuren niet tegenhouden of dichtsmijten 

 
Voetbal: zie planning, alleen op het voetbalveld 
  (In de opvang gelden andere regels!) 
 
Kaatsen: zie planning, enkel tegen de 2 kaatsmuren 

(de klassen op de planning hebben voorrang, indien die klassen niet willen kaatsen, 
mogen de andere klassen er spelen) 

 
Op de grasmatten: vriendenbankje (nieuw) 

rustig spelen, geen grote tonnen 
   niet op de vensterbanken zitten 
   handstand, radslag (mag ook onder het afdak naast de turnzaal) 
 
Knuffelzone:  kleuters niet oppakken 
  laat hen spelen, roep hen niet weg van hun vriendjes 
  op de trapjes mag je samen zitten, niet op de leuning staan 
 
Stelten en springstokken: zelf in de gang bij meester Hans nemen en terugzetten, speel ermee zoals 
het hoort 
 
Houten blokken:  bouw er iets leuk mee en leg ze terug in de bak als de bel gaat 
   enkel onder het afdak van de turnzaal mee spelen 

niet in de bak gaan zitten (het gaat stuk) 
 
Regen: je mag met de bal spelen 

als het te hard regent: 1, 2 en 3 staan rustig onder het groot afdak, 4, 5 en 6 staan rustig 
onder het afdak naast de turnzaal, geen ballen 

 
Herstelmuur: probeer zelf een conflict op te lossen (afbeelding toevoegen) 
 
Leerlingenraad: kinderen met een rood fluohesje: spreek hen aan als er iets is (foto toevoegen) 
 


