
Schoolraad vrijdag 30 januari 2014 

Aanwezigen: 3ekl: Geraud en Oscar,  1e lj: Aiden en Warre ,2e - 3e lj Lars: Sem V en Reinhilde, 

2e -3e Lowie: Caroline en Len , 4e-5e Nele: Jakob en Bries , 4e-5e Caroline: Lomme en Ilias, 6e 

Sofie: Amber (leider) en Jule, Kjell 

Agendapunten: 

1. Vorig verslag:  

a. Kindergemeenteraad: vergadering moet nog plaatsvinden. 

b. Klaslogo voor boekentaskast : alle klassen hebben nu een eigen vak.  Laat de 

tekeningen hangen aub. 

c. De rode vlaggen:  afspraak nog eens herhalen: rode vlag is niet op die plek 

spelen.  (ook gebruik van loopbrug: mag nu niet ! )  We vragen na wanneer hij 

hersteld wordt. 

d. De skeelers: (Niet alle klassen hebben het voorstel besproken maar we 

wachten niet langer.)De nieuwe regels worden goedgekeurd.  Nog te doen: 

i. Een affiche ivm de werkwijze: Anna en Leonie 

ii. De klas van Nele pakt dit nog eens op zorgt voor de praktische 

uitwerking (nummeren, verven van krijtbordje)  

e. Fietsen labelen: is ook gebeurd voor het 1e verdiep maar sommige kinderen 

moeten het wel nog aan hun fiets hangen.  

f. Donuts en cola:  

i. Zelfde regel als chocolade: enkel met verjaardagen of speciale 

periodes zoals, Pasen en Sint.. 

ii. Als traktatie voor een verjaardag en je eet dit op in de klas 

iii. Helemaal geen cola op school, ook niet met feestjes 

 

2. Flap in de gang:  

a. Klas Lars: nieuwe voetbaldoelen.  Hier is geld voor nodig. De ijzeren doelen 

zijn gevaarlijker (en duurder) dan de plastic doelen.  Maar die vallen om door 

de wind of er zijn kinderen die eraan hangen.  Telkens nieuwe kopen vinden 

we niet goed omdat we er eerst goed moeten leren voor zorgen.  Wat kunnen 

we hieraan doen ?   

i. Een oproep doen bij elkaar om er niet meer aan te hangen ! 

ii. Kijken om ze stevig te herstellen. (Lomme wil dit voorstellen in zijn 

klas.) 

iii. Als het niet meer mogelijk is een andere oplossing zoeken. Zelf een 

geldactie organiseren met de schoolraad werd even aangehaald. 

iv. Nieuwe afspraak in blauwe boekje: wie aan het doel hangt mag die 

speeltijd niet meer meedoen! 

 



b. Muurbalmuur:  

Problemen: soms ruzie voor wie er mag spelen of grote kinderen nemen de bal 

af. Dit werd al besproken op het open verdiep en er zijn regels voor opgesteld.  Er 

vliegen veel ballen over de draad. Oplossingen:  

i. trap minder hard zodat de ballen niet over vliegen.   

ii. Bij overbevolking de muurbalmuur verdelen.  

iii. Vragen aan de jongens van Henk om de ballen regelmatig uit de beek 

te halen, samen met de kinderen die dit veroorzaakt hebben.  (We 

willen niet dat die jongens het vuile werk voor ons moeten 

opknappen. ) 

 
3. MOS op school: wie is de groenste klas van de school ?  In de week van de dikke 

truiendag 9 tem 13 februari komt de MOS politie langs om zaken te controleren in de 
klas.  Doe je mee ? 
 

4. De klas van Lowie: sparen in faretrade stickers om mensen te helpen 
 
 
Hoe vonden we deze schoolraad ?  

 Geraud 3e kl: goed, wel gepraat over moeilijke dingen  

 Lomme 4e lj: leuk, super tof, ik mocht veel babbelen, mijn mening geven 

 Ilias 4e lj: we hebben goeie afspraken gemaakt rond de donuts 

 Reinhilde: goed, veel dingen afgesproken 

 Aiden 1e lj: het duurde een beetje lang 

 Len 2e lj: vond dit ook lang duren 

 Amber 6e lj en leider: leuk, spannend om te doen 

 Jule 6e lj: leuk om te zien hoe alle kinderen hier vergaderden, ook de kleintjes 
 

 


