
atelier 

Schoolraad vrijdag 6 maart 2015 

Aanwezigen: 3ekl: Leon en Jane ,  1e lj: Matilda en Myrthe, 2e - 3e  lj Lars: Reinhilde en Emme , 

2e -3e Lowie: ziek, 4e-5e Nele: Camille en Jacob , 4e-5e Caroline: Lomme en Aurélie , 6e Sofie: 

afw 

Leider: Aurélie en Jacob 

Agendapunten: we konden pas starten om 9.25u.  Volgende keer vroeger ? 

1. Vanuit vorig verslag:  

a. Boekentaskasten : bravo, dit wordt door de meeste klassen goed opgevolgd.  

Opm: bij de oudere kdn. is er plaats tekort, bij de anderen vooral bij sport en 

zwemmen. Toch even bekijken met je klas of je niet mooier kan schikken?  

Hebben de kleuters wel een bak nodig m.a.w. kunnen we die eventueel ook 

gebruiken?  Christel vraagt na. 

b. Voetbaldoelen: zijn hersteld en op de juiste plaats gezet.  Laat ze staan!  We 

zoeken nog iemand die de plastieken doelen sterker kan maken. 

c. Naamkaartjes aan de fietsen: zijn klaar.  We herhalen nog even de afspraak: je 

mag enkel fietsen met je eigen fiets, ook tijdens de opvang of als je in’t 

weekend komt!  Heb je geen fiets, dan mag je een Klimopfiets gebruiken maar 

dan moet je hem op de juiste plaats terugzetten.  Gooi geen andere fietsen 

omver om jouw fiets te kunnen stallen. Zet je fiets mooi weg, dan is er veel 

plaats voor de anderen!  De plaats:  

serre 1 met kiezels   serre 2 

langdurig  

 

 

 

 

2. Vanuit het team: oproep voor meer respect te hebben voor materiaal.  Enkele 

voorbeelden: voetballen worden overal gevonden, skeelers blijven onopgeruimd 

achter, flesjes achter de schapenstal worden kapot gegooid….   We stellen ons de 

volgende vragen: 

a. Waarom zorgen kinderen niet voor het materiaal dat ze mogen gebruiken ?   

i. Als de bel gaat willen ze zo lang mogelijk verder doen en hebben dan 

geen zin meer om op te ruimen 

ii. Ze willen zo snel naar binnen dus opruimen vinden ze niet nodig 

iii. Ze willen om het eerst binnen zijn dus niemand wil achterblijven om 

op te ruimen 

Voor 

fietsers 

van 

elke 

dag  

 

Klimopfietsen 



iv. Als de ouders de kdn. ophalen in de opvang (en roepen hun kinderen) 

dan smijten ze het daar en lopen zo snel mogelijk mee 

v. Jassen die blijven liggen: kan luiheid zijn of vergeten 

b. Kunnen we er iets aan doen ?   

i. Nog eens goed hierover praten in de klas!  Help allemaal mee aan een 

school met veel en leuk materiaal. 

ii. We denken dat het zou helpen om aan de materiaalkast  (fietsen en 

voetbal en skeelers) tekeningen of teksten te hangen die oproepen om 

mooi op te ruimen.  Aurélie maakt een tekening.  Camille en Lomme 

maken een tekst. 

iii. Een oproeper (iemand met megafoon/kegel) die op het einde van een 

speeltijd de kdn. herinnert aan het opruimen; eventueel proberen de 

buddy’s dit eens uit vooraleer we een megafoon aankopen.    

c. Voorstel: opruimen van de speelplaats elke maand organiseren met alle 

klassen. Akkoord , laat het ons weten op de volgende schoolraad. 

3. Op flap: voetbalafspraken:  er was een probleem met afspraken die gewijzigd waren.  

Ondertussen is het in orde. Je mag enkel afspraken veranderen als alle klassen erin 

betrokken zijn.  Dus via de schoolraad werken of afspreken met de andere betrokken 

klassen. 

4. Het forum:  de leerkrachten vonden het rumoerig vorige keer. We lezen nog eens de 

afspraken door maar merken nog een tekort op.   We willen volgende 2 zinnen 

toevoegen:  

a. spulletjes om mee te spelen laten we in de boekentas zodat het niet stoort 

b. we gaan bij iemand zitten waar we rustig bij zijn (we vormen geen kliekjes die 

storen) 

 

5. Laatste afspraken blauwe boekje.  Hierna is het boekje volledig vernieuwd en 

wordt het binnenkort aan de klassen uitgedeeld. 

We houden het proper in de toiletten 

 We gooien geen WC-rolletjes of anderen spullen in de toiletten maar wel in de vuilnisbak 

 We gooien niets op de grond. 

 We doen de bril omhoog als we staande plassen. 

 We spoelen steeds door voor we vertrekken. 

 We verwittigen een begeleid(st)er als het WC-papier op is. 

 We verwittigen een begeleid(st)er als er iets niet in orde is. 

 We spelen niet met water aan de wasbak 

 We schrijven niet op de deuren of muren. 

 Na het toiletbezoek wassen we onze handen. 

 We verspillen geen papier. 
 



WE HOUDEN HET LEUK VOOR GROOT EN 

KLEIN IN DE TOILETTEN 
 

 We hangen niet rond in de toiletten als we er niet moeten zijn. 

 We houden de toiletten proper en verwittigen iemand als er problemen zijn. 

 Jongens en meisjes houden de bril droog.  

 We kloppen aan om te weten of het toilet vrij is. 

 We laten de kinderen die in het toilet zijn met rust. 

 We helpen de kleinsten wanneer nodig. 
 

 

Hoe vonden jullie deze schoolraad ? 

Aurélie: leuk om leider te zijn, er werd niet veel gefluisterd 

Jacob: leuke en goede schoolraad, minder goed dat 6e er niet bij was want er zijn veel dingen 

die voor hen ook belangrijk zijn 

Emme: goed dat er werd besproken van de fietsen, want mijn fiets ligt altijd plat als ik kom. 

Camille: leuk want ik heb dat nog niet zoveel gedaan 

Els: jullie doen dat knap en geven elkaar de tijd om te luisteren en te praten 

Lomme: leuk omdat het eens zonder 6e was 


