
1STE LEERLINGENRAAD: Donderdag 05/03/2009 van 12u30 – 1 3u10: 

 

Aanwezigen:  

- Meneer Willy 

- Juf Hilde & juf Sarah 

- William & Sofie (1A) 

- Artuur & Jules (1B) 

- Thibo & Nelle (2A) 

- Serge & Ellen (2B) 

- Thomas Sergeys & Marie (3A) 

- Jente & Lien (4A) 

- Karel & Vera (5A) 

- Thibo & Annelies (6A) 

 

1. Juf Hilde opent de vergadering. Ze legt de bedoeling van de leerlingenraad uit. 

Juf Hilde laat weten dat er een ideeënbus geplaatst wordt op elke 

vestigingsplaats. (We proberen dit volgende week in orde te hebben!).  

 

2. Enkele ideeën van de afgevaardigden:  

 

1) Drinkfontein speelplaats Bleydenberg. 

2) Properheid van de WC’s Bleydenberg & Savio 

3) Orde op de speelplaats Bleydenberg 

4) Afdak fietsenrek Savio 

5) Inline skatepark 

6) Meer wiskunde per week 

7) Basketbalring verplaatsen Savio 

8) Gras maaien aan het fietsenrek in Savio 

9) Een boe-avond organiseren 

10) Herstelling poort Bleydenberg 

 

 

 



3. De besluiten:  

 

1) Meneer Willy is hier reeds mee bezig. Er zou ook al een speciaal 

onderdeel besteld zijn. Meneer Willy legt ook even het probleem van 

de fonteintjes uit. De kinderen gooien er zand en papier in. Dit zorgt 

voor verstopping.  

 

We stellen voor om dit probleem nog eens voor te leggen in de 

klassen. De leerlingen moeten extra zorg dragen voor de fonteintjes. 

We doen een extra inspanning.  

 

2) De toiletten worden iedere dag gepoetst door de poetsploeg. Juf 

Hilde stelt voor om een ander product te gebruiken (met een frisse 

geur!). Meneer Willy denkt dat dit niet mag. We moeten dit 

misschien eens checken? 

 

We moeten de kinderen meer aanzetten voor netheid op het toilet: 

• Geen papier achterlaten (koekjes, toiletpapier …) 

• Altijd doorspoelen! 

• Gooi gebruikt toiletpapier in het toilet! 

• Gooi geen fruit of afval in het toilet! 

 

Misschien moeten we bordjes maken met regels? Dit werkt 

aanmoedigend zodat de kinderen extra hun best doen? 

 

Besluit:  

� We stellen voor om luchtverfrissers te plaatsen (niet te veel, we 

denken aan het milieu). 

� We doen extra ons best voor orde en netheid op het toilet. 

� We zorgen voor extra controle tijdens de speeltijd (geen 

spelende kinderen!) 

� We bekijken de sloten van de toiletten op Savio. 

 



3) In Savio valt de orde heel goed mee. In Bleydenberg loop dit niet 

altijd vanzelf.  

� We gaan nog meer papiertjes rapen (vaker!) 

� We proberen goed te sorteren: vuilnisbak of groen bakje 

(We stellen voor om stickers te kleven op de vuilnisbakken, zo 

weten de kleuters wat waar in mag!) 

 

4) De fietsen (zadels) worden nat als het regent. Dit is niet zo leuk 

vinden de kinderen. Meneer Willy probeert het dak te herstellen. De 

kinderen kunnen voorlopig een plastic zak meebrengen. Zo blijft hun 

zadel droog. 

 

Bleydenberg klaagt over te weinig fietsenrekken. En ook over de 

beperkte plaatsen onder het afdak. Meneer Willy legt uit dat we niet 

te veel kunnen investeren (denk aan de nieuwbouw). 

 

Besluit:  

� We herstellen het dak van Savio. 

� We zorgen ervoor dat het fietsenrek van Bleydenberg 

vastgemaakt wordt. 

 

5) Dit is niet haalbaar. Het is veel te duur, we hebben er te weinig 

plaats voor en het is onveilig. 

 

6) De uren wiskunde liggen grotendeels vast. Er is extra materiaal 

voorzien in alle klassen voor de snelle werkers. 

 

7) De speelplaats is te klein om de basketbalring te verplaatsen. 

Wanneer we dit doen, wordt de volledige speelplaats een plaats 

voor het spelen van balsporten. Dit mag niet de bedoeling zijn. 

 

We stellen voor om een sportschema te maken voor Savio (een 

combinatie van voetbal, basketbal en andere spelen). 

 



8) Het gras zal gemaaid worden. Het grasmachine is hersteld. Nu nog 

wachten op mooi weer ☺. 

 

9) Dit is mogelijk maar dit moeten we toch nog eens bekijken. 

Misschien volgende vergadering? 

 

10) Meneer Willy is bezig met de herstellingen van de poort. We moeten 

de leerlingen erop wijzen dat ze extra voorzichtig moeten zijn met 

de poort. De kinderen gaan er vaak op hangen! Dit mag niet de 

bedoeling zijn. 

 

De kinderen reageerden zeer positief op dit nieuwe initiatief.  

 

Volgende vergadering is gepland op ……………………………………………………… 

 

 

 

Juf Sarah  

 

 

 


