
 

LEERLINGENRAAD       DINSDAG 12 OKTOBER 2010 OM 12UUR30 
    vanaf nu zal er vergaderd worden in 2 groepen, jullie zullen nadenken over: 
 
 

BLEYDENBERG        SAVIO 
 
NIEUWE AFGEVAARDIGDEN VAN DE KLASSEN: 
1A  Manon Swinnen en Korneel Delrue 
1B Lieselotte Vangeel en Trui Peeters 
2  Joris Verbruggen en Lara Wouters 
3  Kobe Peeters en Elle Vermaelen 
 

 
NIEUWE AFGEVAARDIGDEN VAN DE KLASSEN: 
4 Thibo Pinte en Emelie Cremer 
5 Felix Verdineg en Kaat Dequit 
6 Julie Pinte en Jelle Uytersprot 

 
FIETSHELMENKAST  
Het rek dat op zolder stond is niet zo geschikt als we dachten. 
Het is bij de verhuis naar beneden uit elkaar gevallen. We zoeken snel naar 
een goedkope andere oplossing. 
Zijn er misschien kapstokken over naast de jassen? 
Kan een tafel ook dienen, of zijn er teveel helmen? 
 
→ we turven eens hoeveel helmen er per dag liggen 
 

 
CONTAINER OP DE SPEELPLAATS 
-Willy zorgt ervoor dat alle ballen onder container worden weggehaald en dat 
er nieuwe netten worden geplaatst. 
-Container zelf wordt een speelhoek: leerlingenraadkinderen zetten materiaal 
dat er nu in staat allemaal samen in een hoek. 
-Kinderen van de raad houden een oogje in het zeil op spel binnen.  
Geven door aan leerkrachten of dit een haalbaar project is, zonder extra 
bewaking van leerkracht binnen. 

 
RECLAME VOOR DRAGEN VAN HELM EN FLUOVESTJE 
Voorstellen van de kinderen: 
-affiches of flyers uitdelen aan de poort of bussen in heel Wilsele 
-spreekbeurten over verkeer 
-actie voor dragen fluovestje tegen dat het donker wordt ’s morgens 
Actie die we uitkiezen: 
-kinderen van leerlingenraad maken maandag 18 oktober een groepsfoto 
met witte T-shirts. Dit wordt een VERKEERSFLYER, wit vlak wordt eerst fluo 
ingekleurd. Flyer wordt meegegeven aan alle kinderen.  
Op deze manier leren ouders ook kinderen van de leerlingenraad kennen. 
 

 
PRAKTISCHE ZAKEN: 
-GAT IN DE HAAG DICHTEN: wordt opgevolgd door Willy 
Kinderen van de raad melden in de klassen dat er niemand mag tussen 
kruipen in afwachting dat het gemaakt wordt. 
-GRAS AAN DE FIETSENSTALLING: Willy zorgt ervoor dat het wordt 
afgereden. 
-POORTJE VAN DE SCHOOL MOET VERNIEUWD WORDEN 
-SPIEGEL WC: Willy geeft opdracht om dat in orde te brengen 
-RIOOLGEUR in het 5de leerjaar: Willy zorgt voor aanpak 
 



 
HOE KOMEN WE TOT NIEUWE PROJECTEN VOOR DE 
LEERLINGENRAAD? 
Kinderen van de klas mogen warm gemaakt worden om ideeën op papier te 
zetten en in de brievenbus te deponeren. 
Alleen moeten ze zelf ook al even nadenken of dat wel haalbare ideeën zijn. 
Eventueel eerst bespreken in de klas met juf of enkele medeleerlingen. 
Zo wordt het een groepsidee. 
 

 
1x PER WEEK SPELEN OP HET SCOUTSTERREIN 
-leerlingen ven het 6de leerjaar vragen dat aan bij de scouts 
via mail, met hulp van meester Niko 
-leerkrachten worden bevraagd: vinden zij dit een uitvoerbaar idee? 

 
BALLEN IN DE TURNZAAL (nieuw thema aangebracht door de kinderen) 
-oude, versleten ballen in de turnzaal worden weggegooid 
-spaaractie kiwi’s zorgt voor nieuwe 
-opletten met harde ballen in de turnzaal (dienen niet  om te voetballen!) 
-ballen van de klas voor buiten: achter hek, in tuinen huizen Panoramalaan,  
liggen er verschillende. Ann gaat eens navragen bij de buren. 
 

 
KIWISTICKERS  
Alle leerlingen van Savio kleven stickers op 1 kaart. 
Leerlingenraadkinderen van het 4de hangen affiche op in het lokaal van juf 
Caroline. 

 
SPEELGOED SPEELPLAATS 
Kinderen zouden wel graag terug een basketbalring op de speelplaats zien. 
-ze vragen zich af waar de vorige is (is die stuk?) 
-is er nog budget van ouderraad? 
-wat kost een sterke ring? (juffen brengen vogende keer een catalogus mee) 

 
LIJNEN SCHILDEREN  
-Willy geeft opdracht om de lijnen te laten schilderen 
-Leerlingenraadkinderen maken opnieuw duidelijk in de klassen dat kinderen 
zich aan de afspraken moeten houden 

 
 

 
EXTRA KINDERFUIF 
-extra fuif is moeilijk te organiseren 
-duur van de kinderfuif kan wel verlengd worden 
 

 
KEUZE THEMA EN DATUM VOLGENDE VERGADERING 
Dinsdag 16 november om 12uur30 

 
KEUZE THEMA EN DATUM VOLGENDE VERGADERING 
Dinsdag 16 november om 12uur30 denken we na over CARNAVAL 

 


