VERSLAG LEERLINGENPARLEMENT – 27 NOVEMBER 2018

1) Vorig verslag goedkeuren en nakijken
2) Verslaggevers: Catharina-Maria De Cock en Timothy Gabriël – 5de leerjaar
3) Schoolnieuws
 Donderdag 29/11/18 komt de boot toe.
Later zal deze gebouwd worden.
Er volgt een plechtige opening misschien met de minister! (of een vervanger)
4) Bespreken herfstwandeling:
 De appels bij de boer van Wieze kopen plaats van bij de winkel
(Lekkerder! Andere appels werden door de kinderen weggegooid.)
5) Ideeën van het leerlingenparlement:
 Afdak boven de fietsenstalling
 Toiletborstels op hoogte (voor kleuters want anders spelen ze er mee.)
 Kraantjes herstellen voor de zomer
 Aparte ingang voor kleuters omdat die omver gelopen worden .
 Apart hoekje voor kinderen die zich alleen voelen of zij die het te druk vinden
op de speelplaats .(knutselen, computer, bib)
 Meer fruit: (campagne Welzijnszorg  armoede op school; niet iedereen heeft
fruit mee)
 kan het O.C. op regelmatige tijdstippen fruit voorzien.
Zo leren de kinderen verschillende fruitsoorten kennen.
 Onveilige verkeerssituatie: leerlingenparlement schrijft een brief naar
bevoegde personen
 Babbelhut voor ruzies .
 Meer wedstrijden van meester Ruud tijdens de middagpauze: kapiteinbal,
voetbal,…..
 Zomeractiviteiten : tekenen ,…..
 Ouders niet op school gewoon direct weg kiss & ride (GEEN VERPLICHTING
)
6) Huiswerk
Juf Els gaf ons een briefje met enkele vragen betreffende huiswerk, lessen en
toetsen.
De resultaten zijn volgende vergadering besproken worden.
7) Volgende lunchvergadering: dinsdag 11 december om 12:30 uur in het bureel
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