
Schoolraad vrijdag 12 december 2014 

Aanwezigen: 3ekl: Geraud en Tessa,  1e lj: Juul en Ariën , 2e - 3e lj Lars: Marthe en Febe: , 2e -3e Lowie:  

Jutta en Leni , 4e-5e Nele: Jakob en Nicola , 4e-5e Caroline: Leonie en Anna, 6e Sofie: Kjell en Louïs, 

Koen (stagiair bij Sofie) 

Agendapunten: 

1. Werking schoolraad:  

a. De flap in de gang: er stond niets op.  Gebruik hem aub. 

2. Is het vorige verslag besproken in de klas ?  jawel, merci ;-) 

3. Kindergemeenteraad: geen punten die namens Klimop moeten gezegd worden.  Er 

komt een fluodag, georganiseerd door de gemeente. Die gaat door op 9 januari.  

Iedereen in fluo !!!!  Een schoolinzending moet nog bedacht worden. 

4. Skeelers: 

a. De klas van Nele heeft uitleg gegeven i.v.m. de skeelers: 

b. Er zijn stickers aangebracht en de kast is ook ingericht, bravo voor de inzet 

van de klas van Nele! 

c. Zakken met persoonlijke skeelers: wie heeft dit al ?  

d. Wat loopt nog niet goed ?   

i. Vaak ruzies voor de skeelers 

ii. Thuisskeelers worden toch nog gebruikt.  Als je niet wil dat kinderen 

met jouw skeelers spelen dan MOET je ze in een zak stoppen!    

iii. Blijf van die persoonlijke zakken af, aub.   

iv. Het opruimen is nog niet beter, er zijn ook al stickers afgetrokken of 

losgekomen door de regen.  

v. Wat gaan we doen als dit opruimen niet verbetert ? De schoolraad 

stelt het volgende als regels voor: 

1. De skeelers een nummer geven ipv een foto van Klimop 

2. Een krijtbordje vastmaken aan de zijkant van de kast en wie 

skeelert schrijft zijn/haar naam erop + nummer van de 

skeelers. Kleuters kunnen hun symbooltje tekenen of vragen 

om hun naam te schrijven.   

3. Toezichters kijken na de speeltijd welke skeelers blijven liggen. 

4. Als je ze laat liggen, dan mag die persoon er 1 dag niet op.  

5. In de opvang ook het bord gebruiken: als ze er ’s morgens nog 

liggen dan mag je er die dag er niet meer op.  

6. In ’t weekend bij het poetsen: ook je naam opschrijven. 

7. Een affiche maken met de afspraken: Anna en Leonie doen dit. 

8. Alle skeelers die blijven liggen worden weggenomen voor een 

week.  

9. Als het niet goed verloopt:  je mag een langere periode er niet 

meer op de skeelers 



vi. Volgende schoolraad vragen we of iedereen akkoord is met deze 

nieuwe afspraken. 

5. De fluojasjes:  ze kunnen nu gesorteerd worden: klein en groot. Let er dus op als je ze 

terug brengt.  Doe ze meteen in de juiste bak. 

6. Vanuit het team: 

a. Boekentaskasten: logo moet tegen eind volgende week in orde zijn zodat we 

na de vakantie kunnen starten met het nieuwe systeem. 

7. Fietsenstalling: loopt het goed ? Hebben de kinderen van het 1e verdiep al hun fiets 

gelabeld? (kaartje erop met naam)  Zo kunnen fietsen die lang blijven staan in de 1e 

serre (kiezels) gezet worden.  

a. Lichten worden van de fietsen gehaald.  Niet leuk, niet doen !  

b. Worden de fietsenstallingen afgesloten ’s avonds of in ‘t weekend ? 

8. Buddy’s: de eerste groep buddy’s is klaar met hun taak.  Samen hebben we 

overlopen wat goed loopt en wat niet.  We wilden op de schoolraad volgend puntje 

aanbrengen: sommige grote kinderen reageren niet op een leuke manier naar 

kleuters met snottebel neuzen.  Dit is niet leuk voor die kleuter; je kan beter de 

kleuter helpen door een papiertje aan te bieden of te vragen of hij/zij al zijn neusje 

kan snuiten. 

9. Brug op speelplein: niet op lopen, is kapot  

10. De rode vlaggen: bij een rode vlag omhoog wordt er nergens op het gras gespeeld (of 

in de zandbak); ook niet op kleine stukjes die droog lijken.  We hebben respect voor 

onze eigen kledij; schoenen en broeken krijgen de ouders niet meer proper. Je mag 

wel langs het paadje naar het bos. 

11. De voetbal: we zien en horen dat sommige voetballers met volgende afspraken geen 

rekening houden: 

a. We spreken de scheidsrechter niet tegen. 

b. Wij tackelen niet op de man. 

c. Wij gebruiken enkel positieve taal!!! 

Dit zijn zware overtredingen en we hebben hiervoor reeds afspraken: 

a. Tackel op de man : stoppen met spelen + eerstvolgende dag geschorst 

b. Vuile taal, spuwen : stoppen met spelen 

c. Bij herhaling van zware overtreding: 

d. 2e keer: 2 dagen geen voetbal 

e. 3e keer: 1 week geen voetbal 

f. 4e keer: 2 weken geen voetbal 

g. 5e keer: 1 maand geen voetbal 

 
Was dit een goeie schoolraad? 
Louis leider: veel afgesproken, goed, iets te weinig de hand in de lucht 
Arien: goede schoolraad, goeie skeeler afspraken gemaakt 
Jutta: goed, veel mijn mening kunnen geven. 


