
LEERLINGENRAAD - VERSLAG 

VBS De Zeeboon 

Grotestraat 18 

8420 De Haan 

 

 

Wanneer vrijdag 22/11/19 – 12.30u – 13.05u 

Waar  Het bovendek (zolder) 

Wie  alle geïnteresseerden (3e tem 6e leerjaar) 

  + juf Cathérine, meester Wim, juf Evelien 

 

 

1/  Toiletten 

Ideeën : 

- Geurverspreider plaatsen? 

➔ Leerlingenraad is niet akkoord. Geurverspreiders zijn schadelijk voor het milieu en ook 

voor mensen. Zie ook gezondescholen.be. Geurverspreiders zijn dan ook niet wenselijk 

binnen scholen. 

De toiletten werden geschilderd en worden regelmatig gepoetst. Op langere termijn komen er 

nieuwe toiletblokken.  

 

 

2/  Een andere speeltuin? 

- Leerlingenraad is niet akkoord. Er zijn voldoende speeltoestellen. Elke klas kan materiaal 

lenen vanuit een speelkoffer.  

- Bernadette en haar team is bezig met de hang-out-zone.  

- Er zijn nog maar net nieuwe initiatieven genomen (vb spelletjesclub, film, …) 

Leerlingen die filmsuggesties hebben kunnen deze binnen brengen bij juf Evelien.  

 

 

3/ Wie vertegenwoordigt onze school vanuit de leerlingen? Een burgemeester voor elke graad? 

De leerlingenraad vindt het een goed voorstel dat de kinderburgemeester en de schepenen van onze 

school dit doen. Briek kan alvast Sint opwachten samen met de directeur. Een burgemeester voor 

elke graad is wat van het goede teveel.  

 



 

4/ De pluim voor de voorbij periode gaat naar de studenten. 

Ze brachten mooie verhalen en zetten zich in voor ons. 

 

5/ Schooltuin 

Leerlingenraad vraagt naar meer groen op de speelplaats. Voor elke klas is er een bak voorzien om in 

de lente te zaaien en te planten. Meester Wim vraagt ondersteuning van de Landelijke Gilden. 

 

 

6/ Fietsenberging 

Er komen steeds meer kinderen met de fiets naar school. De fietsenberging is niet steeds 

toegankelijk omdat sommige kinderen hun fiets niet goed stallen.  

Er worden nog twee rekken bijgezet. Van iedereen wordt verwacht om netjes je fiets te stallen.  

Bij fietslessen of uitstappen kunnen fietsen voor de toiletten worden gestald.  

 

 

7/ Mogen de jongens van het zesde leerjaar terug in de rustige zone? 

Dit wordt besproken met de directeur en de leerkrachten van het zesde.  

 

 

8/ Tijdens de opvang is er niet steeds begeleiding voorzien om de straat over te steken.  

Dit is wel het geval voor en na de lestijden. Na de opvang is dat de taak van jullie ouders.  

 

 

9/ Méér praatpalen 

We onderzoeken of er binnen de rustige zone een hoek kan worden ingericht om rustig (met de 

praatpaal) dingen uit te praten.  

 

 

 


