
LEERLINGENRAAD    DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 OM 12UUR30 
            DINSDAG 17 DECEMBER 2010 OM 12UUR30 
    
 

BLEYDENBERG (30/11/10)       SAVIO  (17/12/10) 
 
LEERLINGEN: Manon, Korneel, Lieselotte, Trui, Joris, Kobe, Elle. 
LEERKRACHTEN: Hilde en Ann 
 

 
LEERLINGEN: Thibo, Emelie, Felix, Kaat, Julie, Jelle 
LEERKRACHTEN: Leen en Willy 

 
FIETSHELMENOPBERGPLEK 
-eerste leerjaar A en B hebben genoeg plaats in hun eigen gang 
-helmen 2de en 3de leerjaar kunnen terecht op tafel in het 
tussengangetje.  
-aan de tafel willen we wel een symbool hangen van fietshelmen 
→ kinderen maken tekeningen van fietshelmen op A3 bladen, die 
worden geplastificeerd en opgehangen aan de tafel in het hoekje.  

 
VOORSTELLEN VANUIT VORIGE VERGADERING: 
-nieuw poortje aan de ingang zal er niet komen 
-spiegel in de wc werd geplaatst 
-netten onder de container werden gespannen 
-opening in de struiken is nog niet gemaakt 
    → leerlingenraad herinnert andere kinderen eraan om daar niet te     
         komen. 

 
RECLAME VOOR DRAGEN VAN HELM EN FLUOVESTJE 
-reclamefolder nog eens uitdelen  
-affiche ophangen 
-juffen geven nog eens boodschap in de klassen om zo veilig mogelijk 
naar school te komen  
→ kinderen die hun vestje aandoen proberen we eens te belonen 
→ nadeel kinderen die met auto komen kunnen hier niet aan 
deelnemen.  
We zoeken een alternatief. 

 
NIEUWE WERKPUNTJES: 
-wc: sloten worden nagekeken / urinoir spoelt niet door 
-ideeënbus: oproep om centrale ideeënbus te plaatsen 
-thermometer voor op de speelplaats wordt besteld 
 
 
FANTASIEDAG  is in Savio CARNAVAL 

 
BALLEN IN DE TURNZAAL 
-er zijn 20 nieuwe ballen op school door de kiwi-spaaractie 
-in de naburige tuinen liggen geen ballen meer, juf Ann is op inspectie  
geweest. Aan buren werd gevraagd om ballen terug naar het pleintje 

 
BINNEN BLIJVEN TIJDENS WINTERDAGEN 
Voorstel wordt afgevoerd. 
Kinderen moeten bewegen en zich warm genoeg aankleden. 
Pantoffels in de klas aandoen kan.  



te gooien als ze in hun tuin belanden.  
 
 
SPEELGOED OP DE SPEELPLAATS 
-speelgoed werd aangekocht en wordt gebruikt door lagere school 
kinderen tijdens de speeltijden 
-onder de middagpauze gaan kinderen van 1ste tot 3de leerjaar die 
daarvoor kiezen naar het pleintje 
-springtouwen worden aangekocht tegen de zomer 
-kleuters mogen tijdens de speeltijden met fietsen rijden.  

 

 
SPEELGOED OP DE SPEELPLAATS 
Stevige metalen goalen zijn besteld en zullen worden geleverd na de 
kerstvakantie.  
 
 
GEBRUIK KOPTELEFOONS IN DE KLAS 
Reden (concentratieproblemen bij sommige leerlingen) waarom de 
koptelefoons er zijn, wordt uitgelegd door de leerlingenraad aan de 
andere kinderen  

 
KERSTACTIE 
Leerlingen stellen voor om mee te doen aan MUSIC FOR LIFE 
Juf Hilde en Ann zitten niet in het werkgroepje van Kerst, maar weten 
wel dat de werkgroep al een paar plannen heeft voor woensdag 21/12 
 
Dit idee moeten we onthouden en kunnen we volgend schooljaar echt 
uitwerken met leerkrachten en leerlingen samen. 
 
 

 
SAVIOKRANT 
Leuke nieuwtjes kunnen onmiddellijk op de website van de school 
gezet worden.  
Meester Dieter geeft de uitleg hierover aan leerkrachten en leerlingen. 

VOLGENDE VERGADERING DINSDAG 8 FEBRUAR 2011  
 


