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1. De ideeënboxen 
Tijdens onze vorige bijeenkomst werkten we aan een ideeënbox voor de klas. Deze werden de 
voorbije maanden mooi gevuld met ideetjes. Onze vertegenwoordigers maakten een selectie die we 
met de groep hebben besproken. 
Belangrijk om te weten: Deze ideeën zijn tips van de kinderen en geen beslissingen. Ze geven ons 
inspiratie om in het leerlingenparlement tot nieuwe acties te komen. 
De volgende ideeën kwamen aan bod: 
- Meer knutsellessen. 
- Naar het toilet gaan tijdens de les. 
- De toiletten meer laten poetsen. 
- Een spiegel in de toiletten. 
- Meer speeltuigen op de speelplaats van de lagere school. 
- Een kleurhoek op de speelplaats. 
- Een schooltuin aanleggen met groenten. 
- Een beloningssysteem met Berkenboomgeld. Kinderen kunnen met hun punten dan iets kopen in 
een snoep/fruitkraam dat op de speelplaats staat. 
- Olympische schoolspelen organiseren. 
- Meer sport op school. 
- Bij de verdeling van de voetbalpleinen niet alleen volgens leerjaar verdelen, maar ook jongens en 
meisjes opsplitsen. 
- Dieren op school. 
- Een drinkbus meenemen naar school die je aan de kraan kan opvullen. 
 
Nieuwe tips blijven meer dan welkom! 
 
2. Verloren voorwerpen 
Ons 'marktje' werd al twee keer georganiseerd, maar er zijn nog niet zo veel spullen terug bij hun 
eigenaar geraakt. Onze berg blijft zelfs groeien. De twee bakken die werden voorzien, waren snel te 
klein. De directie gaf ons rekjes met curverboxen, waarin we al het materiaal overzichtelijk kunnen 
sorteren. Dankjewel hiervoor! 
De affiches die werden doorgestuurd werden niet in alle klassen besproken. De volgende keren 
bezorgen we een briefje aan de klasvertegenwoordigers, zodat ook zij de klassen kunnen verwittigen. 
We zullen ook een brief voor de ouders opstellen met een overzicht van alle data, zodat ook zij beter 
op de hoogte zijn. 
  
3. Complimentendag 
Vanuit de ideeënboxen kwam het idee om een vriendjesdag of complimentendag te organiseren. Op 
zondag 1 maart 2020 wordt over heel het land een complimentendag georganiseerd. Voor scholen 
is  deze dag op maandag 2 maart (vlak na de krokusvakantie). 
De klasvertegenwoordigers bedachten twee ideetjes waaruit de leerkrachten eventueel kunnen 
kiezen: 
a. Je laat de kinderen van de klas een naam trekken. Deze persoon moeten ze een hele dag 
complimentjes geven of verwennen. Op het eind van de dag kunnen de kinderen dan raden wie hun 
naam had getrokken. 
b. We bedachten al verschillende complimenten. Deze worden op stickers gezet, zodat iedereen een 
aantal (gemeende) complimenten kan uitdelen. 
De juiste info wordt in de week voor de krokusvakantie naar de klasleerkrachten doorgestuurd. 


