
               

LEERLINGENRAAD      DINSDAG 23 FEBRUARI 2010 OM 12UUR30  
 
 BLEYDENBERG        SAVIO 
Evaluatie vorige werkpunten: 
 
PLAATS VAN DE BOEKENTASSEN OP DE SPEELPLAATS 
-Borstelen onder de bank doet juf Hilde nog eens onder speeltijd met haar kinderen. 
-De regel werd duidelijk beter uitgevoerd, maar velen worden  terug een beetje 
slordiger. Aandacht voor de regel wordt nog eens opnieuw gevraagd: 
      -in eigen klas (zet jezelf eens wat ‘hoger’ om aandacht te vragen!) 
      -in Savio door lln van 1 en 2 samen met juf Ann 
      -in kleuterklassen door kinderen van 3 met juf Hilde 
SPELEN IN/ROND DE ZANDBAK 
-Klasgenoten er nog eens aan herinneren dat dit enkel onder de speeltijden zonder 
kleuters mag gebeuren. 
-We borstelen samen eens onder een pauze rond de zandbak als het wat droger is. 
Want nu wordt er veel natte zand binnen gebracht. 
BRIEVENBUS 
De bus hangt er maar we hebben nog een sleutel nodig om ze te openen! 
Juf Ann gaat op zoek, de bus wordt gelicht vóór volgende vergadering. 
 

Evaluatie en opvolging van punten uit de vorige vergadering 
 
ORGANISATIE KINDERFUIF 
-Playlist wordt doorgenomen, selectie van de nummers wordt overlopen. 
 

 
VERKEERSWEEK ‘Snelheid aan de poort’  VAN 1 TOT 11 MAART 2010 
-Juf Hilde stelt de verschillende acties voor. 
-Idee van de kinderen: de inktvis mag een beetje beter in de kijker gezet worden, 
voorbeeld met plastiek linten → best duurzaam materiaal want het is voor 2 weken 
-kinderen delen maandag 1maart mee flyers uit aan de poort om 15uur30 
 
 
 

 
VERKEERSWEEK ‘Snelheid aan de poort’  VAN 1 TOT 11 MAART 2010 
-informatie over de actie wordt doorgegeven aan de kinderen 
-kinderen mogen ouders aansporen rustiger/veiliger te rijden 
-maandag worden de flyers uitgedeeld aan de schoolpoorten 



 
 
 
 
 

 
Mr. Willy wil kinderen stimuleren om fluovest  aan te doen (fietsers én voetgangers) 

Wie draagt al een fluovest en/of helm? 
--> leerlingenraad gaat dit in de klassen bevragen 
Hoe kunnen we het dragen van fluovest en helm stimuleren? 
--> leerlingenraad gaat dit in de klassen bevragen 

Tegen volgende vergadering : 
 Overzicht aantal dragers fluovest 
 Overzicht aantal dragers helm 
 Redenen waarom de fluovest/helm niet  wordt gedragen 
 

KEUZE THEMA EN DATUM VOLGENDE VERGADERING 
Thema’s: brievenbus, evaluatie verkeersweek (snelheid aan de poort), ideeën 
volgende verkeersweek (week van de langzame weggebruiker) 
Datum volgende vergadering: DINSDAG 20 APRIL 12UUR30 
 
 
 

KEUZE THEMA EN DATUM VOLGENDE VERGADERING 
Nieuwe agendapunten worden bevraagd in de klassen. 
Vervolg verkeersacties. 
Datum volgende vergadering: DINSDAG 20 APRIL 12UUR30 
 
 
 

 


