
Verslag leerlingenraad                                                                   8 oktober 2021 
 
L3A: Mies, Clara 
L3B:  Olivier, Joppe (afwezig) 
L4A: Jaycee, Axelle 
L4B: Anna, Victor VD 
L5A: Yuxi, Fien 
L5B:  Oscar, Emma B. 
L6A: Vincent, Emilie 
L6B: Hannah, Amina 
 
Leerkrachten: juf Shirley, juf Hilde (opvang) en juf Caroline 
 
 
Agendapunten: 
 

1. Herstelmuur: een ruzie of discussie zelf leren oplossen/herstellen zonder een 
juf/meester 

• juf Shirley legt dit binnenkort uit in elke klas 
 

2. Dikke duimen om het fijn spelen te belonen: de leerlingen mogen dit zelf ontwerpen 
• tegen de herfstvakantie 

 
3. Pokémon kaarten en LEGO kaarten 

• Er worden kaarten gestolen, valse kaarten geruild, er wordt voor betaald, er 
wordt vals gespeeld met jongere kinderen die het niet begrijpen… 

• Ook in de opvang wordt hier niet fijn mee gespeeld. 
• Als de kaarten blijven: de spelregels duidelijk ophangen, eventueel een ruimte 

voorzien waar geruild mag worden onder toezicht van kinderen die de regels 
goed kennen, enkel de kinderen straffen die niet eerlijk spelen. 

 In overleg met juf Carine werd beslist de kaarten niet meer toe te laten vanaf 
maandag 11 oktober. 

 
4. Er zijn verantwoordelijken aangeduid voor het speelgoed op de speelplaats. Het 

overzicht hangt op in de gang. 
In de toekomst gaan klassen om de beurt een spel uitleggen op de speelplaats zodat 
iedereen weet wat te spelen, dit wordt nog toegelicht. 
We stellen elke maand een spel voor dat door een klas aangeleerd wordt. We starten 
met L6A die een eerste spel toont, voorspeelt tijdens de maand november: 
volksdans, springtouwen, rekkers, bikkels, knikkeren, …. 
December is L6B aan de beurt 
Januari is L5B 
Februari is L5A 
Maart is L4B 
April is L4A 
Mei is L3B 
April is L3A aan de beurt 



 
5. De kinderen van de leerlingenraad maken een ideeënbus om in de eigen klas op te 

hangen. 6A maakt dit ook voor 2A en 2B, 6B maakt dit voor 1A en 1B. 
 

6. Meester Jeroen start elke donderdag met een schaaktornooi (in L4B en hij haalt de 
leerlingen van de speelplaats) 

 
7. Meester Arnout start op vrijdagmiddag een herstelcafé (in eigen klas) 

 
8. De fluohesjes werden uitgedeeld en er werd een groepsfoto getrokken. 

 
 
Verslaggeving door: juf Caroline 


