
       

 

Verslag vergadering leerlingenraad 

maandag 10 oktober 2022 

Aanwezig: Jens – Sem – Lua – Naut – Mila – Emelie – Ziano – Hajo – mevr. Vleugels 
 
Evaluatie voorbije activiteiten: 
Europese Talendag: 
+ Heel leuk. Vooral zingen en dansen vinden we leuk. 
- Toonmoment: het was slecht weer, dus moesten we het binnen doen … onze zaal is te klein hiervoor, 
het was erg druk. 
Graag ook een workshop met knutselen.  
Hajo houdt van “weetjes”. 
Opera De Toverfluit: 
De leerlingen van L4+5+6 vonden de abstracte voorstelling niet zo goed, ze begrepen de humor niet. 
Ze houden niet zo van operamuziek. 
Mevr. Vleugels: we willen als school graag dat jullie kennismaken met operamuziek. Smaken verschillen 
en je mag liever popmuziek horen, maar als wij het op school niet eens een keer aanbieden, kom je er 
wellicht nooit mee in contact en kan je niet ervaren wat het is. 
De andere 2 voorstellingen waren wel goed, het verhaal en de personages waren concreet. 
 
Ideetjes uit de klassen: 
Nieuwe goalen: de voetbaldoelen zijn prima, de netten zijn stuk omdat de kinderen erop hangen/liggen 
en voorwerpen erop leggen. Daarvoor dienen de netten niet. Pas wanneer dit gedrag stopt, zullen er 
nieuwe netten komen. 
Er worden nieuwe speeltuigen gewenst: glijbaan, deathride, draaimolen, klimmuur, schommels, 
trampolines, een boomhut, … 
Helaas is niet alles mogelijk. Thuis, in je eigen tuin, mag je doen wat je wil. Daar gelden geen 
veiligheidsregels. Scholen en openbare speeltuinen moeten zich echter wel aan veiligheidsregels 
houden. Elk jaar komt de preventieadviseur dit ook controleren.  
We investeren elk jaar in onze speelplaatsen. Vorig jaar kwam er een speelhuisje en een uitbreiding van 
de speelplaats bij de wilgenkatjes. Dit schooljaar gaan we voor een nieuw speeltuig bij de kleuters (de 
trein en de piratenboot zijn immers weg).  
Volgend schooljaar kiezen we dan opnieuw een groot project voor de lagere school (2 jaar geleden was 
dat de chillzone). Wellicht iets nieuws in de plaats van het fort. 
We kunnen wel nog kleine dingen doen of aankopen: 
Basketterrein: lijnen schilderen en ring herstellen. 
Nieuwe springtouwen en ander speelmateriaal voor het speelhuis. 
Een whiteboard voor het speelhuis. 
 
Volgende vergadering: maandag 12 december om 12.45u  
 
 
 
 


