
               

LEERLINGENRAAD             DINSDAG 20 APRIL  2010 OM 12UUR30  
 
 BLEYDENBERG        SAVIO 
Evaluatie en opvolging van vorige werkpunten: 
 
PLAATS VAN DE BOEKENTASSEN OP DE SPEELPLAATS 
→Aandacht voor de ‘Bleydenberg’regel wordt gevraagd in Savio door leerlingen 1ste 
en 2de leerjaar met juf Ann (werd nog niet gedaan na vorige vergadering) 
→kinderen zoeken naar een ludieke stunt om regel nog eens in de kijker te zetten. 
Week van 26 tot 30 april gaan we rode linten hangen rond 15u40 aan de lagere 
schoolboekentassen die niet onder of op het rek liggen. En een groen lint aan de 
mooi opgeruimde tassen.  
     

Evaluatie en opvolging van vorige werkpunten: 
 
EVALUATIE KINDERFUIF 
Keuze liedjes was heel goed 
Aangevraagde nummers kwamen uit de opgestelde lijst 
Fuif: echt leuk, timing oké, mag ieder jaar, volume en lichteffecten zeer goed 
Kleuters liepen er tussen, dat was soms moeilijk 
Meer kleuterliedjes vonden de kleuterjuffen 
Voorstel om fuif op te splitsen: kleuters - grotere  kinderen 
 

 
SPELEN IN/ROND DE ZANDBAK 
→juffen worden nog even aan de regel herinnerd op de volgende 
personeelsvergadering door juf Hilde en Ann:  
‘rond de zandbak màg, tijdens de speeltijden van de lagere school.’ 
→kan klusjesman de materiaalbak even nakijken en terug beter in elkaar steken? 
→vraag naar nieuw materiaal om zand op te ruimen (vuilblikken en grote borstels), 
Het huidige is versleten en kinderen willen zand wel zelf ruimen als er materiaal is. 
 

 
 
 

 

 
BRIEVENBUS 
→ideeënbus wordt gelicht en brieven gelezen 
Maar…hoe formuleren kinderen hun ideeën!! (onbeleefd of met onmogelijke vragen) 
Kinderen van de raad staan er een beetje van te kijken en gaan in eigen klas nog 
even uitleggen wat de bedoeling is van de raad nl. samen met juffen zoeken naar 
oplossen van problemen op en rond de school. Oplossingen moeten haalbaar en 
betaalbaar zijn en de kinderen werken daar zelf aan mee. 

 



 
VERKEERSWEEK ‘Snelheid aan de poort’  
Was een succes. We blijven de mannetjes nog één maal per week aan de poort 
zetten. (anders wordt de regel weer vergeten, zoals de boekentassenregel!) 
→ iemand opperde als idee in de brievenbus een kast voor de fietshelmen en vestjes. 
We kijken op de zolder of daar niet nog een rek staat. Als dat zo is, wassen we het af 
en zetten het in de grote gang boven. Juist op tijd voor week van de langzame 
weggebruiker! 
Dat was een goed idee, op het juiste moment!  

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

Wie draagt al een fluovest en/of helm? 
Hoe kunnen we het dragen van fluovest en helm stimuleren? 

Uit enquête (opgesteld door Jente en Lien: bravo!) komt boven dat lln. de fluovest 
veilig vinden maar niet leuk 
Besluit: 
De lln. niet verplichten  maar wel aanmoedigen door excentrieke motivatie 
 � Hoe? Soort beloningskaart (lijst bijhouden bij het vertrek van de fietsenrij) 
en uiteindelijk medaille (?) 
 
 
 

KEUZE THEMA EN DATUM VOLGENDE VERGADERING 
Thema’s 
-muziek op de speelplaats 
-thema’s volgend schooljaar 
-evaluatie van dit schooljaar en kandidaten volgend jaar. 
Datum volgende vergadering: DINSDAG 25 MEI 12UUR30 
 
 
 

KEUZE THEMA EN DATUM VOLGENDE VERGADERING 
Thema’s:  
-Nieuwe voetbalregeling opstellen door lln.raad en voorleggen aan alle klassen  
-Voorstel om aan de zijkant van de container ook netten te laten plaatsen 
-Ideeënbus 
Datum volgende vergadering: DINSDAG 25 MEI 12UUR30 
 
 
 

 


