
Leerlingenparlement - Dinsdag 15 september 2020 

Klasvertegenwoordigers: 

1A  Gitte Mels  4A  /  
1B  Liv Somers  4B  Charlotte Suy  
1C  Camille Suy  4C  Nel Buysse  

2A  
Axl De Munck 
Lena Cole  

5A  Daan Naudts  

2B  Stan Todts  5B  Nisrine Lamrini  
2C  Rosalie Van Goethem  5C  Stien Schepens  
3A  Lize Vermeulen  6A  Matteo Aerts  
3B  Matthias Casier  6B  Ella Verleysen  

3C  Amra Ben Omar  6C  
Henri D'hooge 
Ouassila Ouchan  

  
1. Kennismaking  
  
2. De schoolbib 
- Elke klasleerkracht mag enkele boeken doorgeven om te bestellen. Zo komen er nieuwe boeken in 
de bib. 
- Het is heel belangrijk dat we zorg dragen voor alle boeken van de bib. 
- Wanneer we met de klas een bezoek aan de bib brengen, zorgen we ervoor dat bij het verlaten van 
de bib alles netjes op zijn plaats staat: Boeken juist gesorteerd, kussens en banken op hun plaats. Er 
wordt in de bib een alfabet opgehangen om ons te helpen de boeken op de juiste plaats te zetten. 
- De bib wordt ook tijdens de middagspeeltijd geopend door juf Els. Hierbij gelden de volgende 
regels: 
* Maximum 20 kinderen. 
* Het doel is lezen en niet spelen. 
* De bib is een rustige ruimte.  
  
3. Enkele voorstellen uit de klassen 
- Kippen/dieren op de speelplaats. 
Dit is niet zo evident, vooral tijdens weekends en vakanties, aangezien deze diertjes de nodige 
verzorging en eten nodig hebben. 
- Fruit en koek op de speelplaats eten. 
Doordat dit niet meer op de speelplaats gebeurt: 
* wordt ons afval beter gesorteerd. 
* ligt er veel minder afval op de speelplaats. 
* nemen kinderen meer tijd om hun koek en fruit op te eten en hebben ze meer tijd om te spelen. 
* liggen er geen koekendoosjes meer bij de verloren voorwerpen. 
- Een basketbalveld of korfbalveld op de stenen speelplaats. 
- Vogelkastjes in de bomen. 
- De kinderen vragen om tijdens de middagspeeltijd te kunnen drinken, vooral op warme dagen. 
- Krijtstiften om op de ramen van de piramide te tekenen. 
- Speelbakken voor op de speelplaats. 
- Maandpuntjes voor op de speelplaats. 
- Zelf speelgoed meenemen. 
- Per klas een ideeënbox maken waar alle ideetjes in kunnen. 
- Een blotevoetenpad op school. 
- Trampolines op de speelplaats. 



- Een zwembad op de speelplaats. 
- Pyjamadag 
- Schommels 
- Voor het zesde leerjaar: een nachtje op school logeren. 
- Geld inzamelen voor een goed doel. 
- Zeeklassen of skiklassen i.p.v. bosklassen. 
- Een verkleeddag op school. 
- Een eigen lied maken voor de school.  
 


