Schooljaar 2016-2017

VERSLAG VAN DE LEERLINGENRAAD
Datum: 25/10/2016
Aanwezigen: Directie Anne, Yitte Vercammen, Lean Vandeweyer, Sauro Heylen,
Eline , Len Croenen, Fausto Heylen
Afwezig/ verontschuldigd:
1/ WELKOM én proficiat aan onze nieuwe leden van de leerlingenraad ! Wat doet
een leerlingenraad ? Wat weten we er al over ? Begeleider licht dit toe…

Wat is een leerlingenraad ? Wat is onze taak ? Wie
is er lid ?
Uit het 1ste, 2de , 3de , 4de , 5de en 6de leerjaar werd er 1 leerling verkozen die
zetelt in de leerlingenraad.
Wij werden verkozen door onze klasgenoten. Het doel is om de
leerlingenparticipatie ( = inspraak, medezeggenschap) te verhogen.
Onze groep komt regelmatig ( ongeveer 1x/ maand) samen. Zo is er
voldoende tijd om bepaalde activiteiten voor te bereiden.
Wat doen we ?
_ voorstellen van leerlingen bespreken ( cfr. affiches kandidaten
leerlingenraad + voorstellen vanuit de klasgesprekken.)
_

ideeën uit te werken

2/Opvolging / goedkeuring vorige vergadering: nihil
3/ Agendapunten:
 Wat was ons idee ? We bekijken onze affiches en vertellen aan de anderen
welke voorstellen we er op genoteerd / getekend hadden. Ieder lid geeft aan
welk idee hij/ zij het belangrijkste vond en vertelt waarom.
 De anderen vertellen wat ze van het idee vinden.
 We lijsten alle ideeën op naargelang belangrijkheid zodat we tot een top drie
komen: 1. Leeshoekje maken op de speelplaats
2. Koek/ fruitverkoop door leerlingenraad tijdens speeltijd voor
kinderen die geen koek of fruit bijhebben
3. Geld inzamelen voor een goed doel
Andere ideeën:
4/ veilige parking
5/ nieuwe netten voor onze goalen- nieuwe goalen ( grote , op het grasveld)
6/ speelgoed op speelplaats vernieuwen
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7/ speelplaats versieren met pokémons
8/ Schommels
9/ meer basketbal op school
 We denken tegen volgende keer na over de drie voor ons belangrijkste
ideeën, hoe we die zouden willen uitwerken.
4/ Variaronde: /

Datum volgende vergadering : 22/11/2016

5/ To do lijst
Taak

Datum verslag 8/11/2016
Verslaggever,
Anne Van Limbergen
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