Verslag vergadering leerlingenraad
maandag 28 maart 2022

Aanwezig: Elena – Pim – Witse – Jef – Lotte – Lex – Thibault – Maarten – mevr. Vleugels
Speelhuisje
Er werd nieuw speelmateriaal aangekocht en dat valt in de smaak.
We gaan na enkele weken kijken of het materiaal nog in degelijke staat is en als dat zo is dan bestellen we stelten
en pedaalrollers bij.
De stoelen en de cd-speler staan nu ook in het speelhuisje.
De verantwoordelijken voor het speelhuisje moeten goed noteren wie wat meeneemt en alles afvinken als het
werd teruggebracht. Het papier dient niet om speelgoed te reserveren … je wacht gewoon je beurt af.
Chillzone
Er liggen veel papiertjes op de grond. We begrijpen dat je wc-papier gaat halen om het krijtbord proper te maken,
maar we snappen niet dat de papiertjes niet in de vuilbak (die om de hoek hangt) belanden.
Er staat nu een emmer met water en een vod om het bord af te vegen. Hopelijk zien we nu geen papiertjes meer.
Evaluatie Afrikaproject
We vonden het een superleuk project. Wat is het meest bijgebleven? Hoekenwerk, het bezoek aan het
Afrikamuseum, de djembéles, …
We hebben heel veel geleerd over Afrika, vooral dat het heel divers is.
Evaluatie toneel Witte Merel
L3+4 vond het cool en grappig.
L5+6 vond de straattaal heel leuk.
Rondvraag
We willen schommels.
Mevr. Vleugels: we investeren dit schooljaar vooral in de speelplaats van de wilgenkatjes, maar als de speelplaats
van de lagere school weer aan de beurt is nemen we dat idee mee. Schommels bouwen zorgt er wel voor dat er
een grote oppervlakte groen verdwijnt …
We willen een basketbal om te basketten.
Mevr. Vleugels: We zullen er 1 in het speelhuis leggen. Maar die moet dan wel na elke speeltijd terug in het
speelhuis gelegd worden en alleen gebruikt worden om op het basketveld te basketten.
Kunnen de paaltjes in het avonturenparcours worden vervangen en geschilderd?
Mevr. Vleugels: de paaltjes zitten diep ingegraven in een dikke laag beton … we kunnen ze alleen vervangen als
we het hele parcours opengooien. Voorlopig willen we dat niet, wanneer de speeltuigen zelf versleten zijn zullen
we het wel doen. Schilderen heeft weinig zin, want door het veelvuldig gebruik (schurende schoenen) zal de verf
snel verdwijnen. Er wordt na de paasvakantie een lading steentjes geleverd. De kinderen mogen dan meehelpen
om ze te verdelen in de speelbak. Er zijn te weinig steentjes om nog voldoende valdempend te zijn, vandaar de
nieuwe lading. We hopen dat iedereen nu de steentjes laat liggen en niet buiten de speelbak gooit/legt.
De nieuwe lading steentjes kost maar liefst €2440 … dat is veel geld.

Volgende vergadering leerlingenraad: donderdag 28 april 2022 om 12.45u in de refter

