
LEERLINGENRAAD - VERSLAG 

VBS De Zeeboon 

Grotestraat 18 

8420 De Haan 

 

 

Wanneer donderdag 26/09/19 – 12.30u – 13.05u 

Waar  Het Bovendek 

Wie  alle geïnteresseerden (3e tem 6e leerjaar) 

  + juf Cathérine, meester Wim, juf Evelien 

 

Met je voorstel naar de LEERLINGENRAAD  

Alle kinderen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar zijn welkom. We vormen om 12.25 uur 

een rij én gaan in stilte naar de vergaderruimte op de zolder. (Bovendek) Wie wil deelnemen brengt 

steeds een uitgewerkt voorstel mee. (een vraag, een idee, een pluim voor iemand, …) We luisteren 

naar de voorstellen en overleggen.  

STILTE IN DE GANGEN 

Op vrije momenten zorgen we voor stilte in alle gangen. We verwachten dat je niet loopt door de 

gang. Blijf steeds rustig! Is belangrijk om alle initiatieven haalbaar te houden!                                                             

De raad is het hiermee eens. 

 

1/  Acties algemeen school 

Ideeën : 

- Bij slecht weer vraagt Najade om extra activiteiten te organiseren. Op winterse dagen 

plannen we een filmaanbod. Binnenkort start ook een spelletjesclub op een vaste dag.  

- Victor zou graag over de middag knutselen. Hij vindt creativiteit belangrijk. We zoeken naar 

een (groot)ouder die misschien een aanbod kan uitwerken gedurende enkele weken. 

- Kunnen we over de middag een paar keer per jaar naar het speelplein van de scouts?                            

Bij mooi weer willen juf Evelien, juf Cathérine en meester Wim dit wel uitzonderlijk eens 

organiseren. 

 

2/  Dieren 

- Enkele kinderen wensen graag een voederplank op de speelplaats.                                                           

We onderzoeken of dit mogelijk is. Een leerling vroeg ook naar een insecten- of bijenhotel.  

- Een leerling vraagt of de kinderen van meester Jos een extra nestkast kunnen bouwen om in 

de grote schoolboom op te hangen. We zullen meester Jos hierover aanspreken. 

- Mogen er meer dieren op school? Onze directeur is van plan om kippen te houden. Wordt 

vervolgd.  



- Opgelet! Bernadette en onze directeur zorgen goed voor de cavia’s. Maar sommige kinderen 

spelen soms met het water én gooien allerlei spullen in het hok. We verwachten wat meer 

respect voor deze dieren! 

3/ Leesclub 

- Mogen we bij regenweer boeken lezen?                                                                                                                   

Juf Sarah hervat haar leesinitiatief wat later op het jaar. 

- Een leesclub vraagt om dit in stilte te doen! Kan dit lukken? Volmondig ja …?! 

4/ Themaweek op school 

Enkele kinderen zouden graag een themaweek, een markt of een Zeeboonfeest organiseren op 

school. Zoals de heksenweek of dierendag. Dit jaar plannen we een kletspot-happening binnen ons 

thema ‘De toekomst is aan de vertellers.’ Juf Evelien plant tevens een reusachtig voorstel op het 

einde van het schooljaar. Maar wil nog niets verklappen. 

5/ Zeeboon zet in op talenten 

- Veel kinderen vragen om dansactiviteiten en zang. We plannen in voorbereiding op Kerstmis 

opnieuw een musical. Het vierde leerjaar staat in voor de rollen.  

- We starten met een schoolkoor. Binnenkort ontvangen de kinderen van het vierde, vijfde en 

zesde leerjaar hierover een uitnodiging. 

- Juf Sarah en meester Wim plannen opnieuw volksdansactiviteiten. (Meestal voor elke 

vakantieweek.) 

6/ Hang-outzone voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar 

- We zijn bezig met de opmaak van een plan. En ja … deze zone wordt nog dit schooljaar 

ingericht. Een hele geruststelling voor de kinderen van het zesde leerjaar. 

7/ Speelplaats 

- Vervanging netjes voor de basketpalen? We kijken om de netjes opnieuw op te hangen. 

- Op de rustige speelplaats een stilteplaats voorzien. (agendapunt voor een volgende raad). 

- Plaats voor een schommel? Veel stukken van onze speelplaats zijn verhard. Schommelen op 

een verharde ondergrond is gevaarlijk.  

- Is gras mogelijk op de voetbalvelden? We snappen de vraag maar is bijzonder duur, dit jaar 

niet haalbaar. 

- Nog meer groen op de speelplaats. We doen ons best! Elke klas kan een tuinbak inrichten. 

- Drinkkraan op de speelplaats? Vragen we eens aan de directeur.  

8/ Activiteiten voor mama’s en papa’s 

Kunnen we activiteiten organiseren waar ook mama en papa welkom zijn? We plannen alvast onze 

Italiaanse avond én de lichtjeswandeling. 

9/ Geld inzamelen 

Veel kinderen willen voor de speelplaatswerking geld inzamelen. Is een fijn idee. Maar op onze 

school mag niet alles om centjes draaien. Op een volgende leerlingenraad bekijken we even of we 

kunnen meedoen aan de ‘warmste week’. Dit jaar wordt iedereen uitgedaagd om de handen uit de 

mouwen te stoppen …  

 



10/ Bosklassen 

Héél wat kinderen dringen aan om bosklassen te organiseren. Staat niet op de planning. Vierde 

leerjaar organiseert opnieuw haar zwerfklassen. We kijken of we de uitwisseling met de school uit 

Wallonië kunnen verder zetten. Op een volgende leerlingenraad is er misschien meer informatie.  

11/ Schoolvertegenwoordigers 

Mogen de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar 2 schoolvertegenwoordigers kiezen? Deze 

vertegenwoordigers kunnen bij bijzondere activiteiten mensen ontvangen, rondleiding geven, of 

onze school vertegenwoordigen zoals een burgemeester.  

Op een volgende leerlingenraad zien we hoe we dit voorstel kunnen aanpakken. 

Een pluim voor … 

De tijd was snel voorbij … volgende keer starten we met dit onderwerp.  

Er waren héél wat voorstellen. Misschien kwam je voorstel door tijdnood niet aan bod. Géén 

probleem op donderdag 21 november, donderdag 23 januari, donderdag 12 maart en donderdag 11 

juni is er opnieuw leerlingenraad.  

Een blad om je voorstel op te schrijven kun je steeds vragen aan je klasleerkracht. Het verslag kun je 

lezen op de website van onze school.  


