Verslag leerlingenparlement: donderdag 21 maart 2019
3a: Louise Verlinden & Fien Van Turnhout
3b: Tiara De Vos & Marie Soentjens
4a: Vinz Dzioba & Simon Lammens
4b: Inte Laenen & Mathé Van Dyck
5a: Auren Marie Thys & Ben Verlinden
5b: Marie Odile Diallo & Manou Haest
6a: Cis Benijts & Renée Van Herck
6b: / op uitstap
meester Marc, juf Cardi en juf Michèle

VRAGEN EN OPMERKINGEN VAN HET LEERLINGENPARLEMENT


Mag er een lijst gemaakt worden voor het basketbalveldje?
We zullen afspreken dat de kinderen die mogen pingpongen tijdens de speeltijd, ook
het basketbalveldje kunnen gebruiken. Het gaat dan over het basketbalveld dicht bij
de pingpongtafel. Het andere basketbalveld mag vrij gebruikt worden.



Jongens komen in de meisjestoiletten tijdens spelletjes.
Niet doen! Speel het spel op de speelplaats, de meisjes mogen natuurlijk ook niet
weglopen naar de toiletten.



Jongens duwen elkaar soms in de toiletten terwijl ze aan het plassen zijn.
Aan degenen die dit doen, hou hier alsjeblieft mee op want dit is echt niet fijn!
Doet iemand dit bij jou, vertel het dan tegen de juf of de meester.



We willen de toiletten wat opvrolijken.
We gaan eens kijken welk materiaal we nog hebben liggen om de toiletten op te
fleuren.



Kunnen de grote containers verzet worden?
Dit is moeilijk, zoveel andere plaatsen zijn er niet om ze te zetten.
De kinderen die hier steeds achter kruipen



Veel planken van de hekken aan de fietsenrekken zijn stuk.
Meester Marc geeft dit door en vraagt aan het oudercomité om dit op te lossen.



Mogen we tekenen onder het afdak?
Niet met krijt, dat regent niet weg. Er is ook met krijt op de muren getekend, doe dit
niet want dit gaat er niet af.
Tekenen met stift op papier is ook wel een leuk idee, maar dit gaan we pas
overwegen wanneer alle onderstaande dingen (zie ‘spelotheek’) opgelost zijn.



Kan de pipowagen verplaatst worden? Deze neemt teveel plaats in.
Dit zal gebeuren wanneer het extra veldje ingericht zal worden, dat zal voor 2020
zijn. Zie bijgevoegd ontwerpplannetje.

Let wel: In eerste instantie wordt het bijgekochte stukje grond aan de overdekte
speelplaats ingericht.

HEEL BELANGRIJK!
Toiletten
We herhalen de regels nog eens opnieuw, want sommigen houden zich hier nog steeds niet aan.
- Niet spelen in de toiletten.
- Hou het netjes!
- Geen jongens in de meisjestoiletten en andersom.
- Enkel gaan plassen en handen wassen.
- Niet onder de deuren kijken.
- Geen deuren opendraaien.
- Kraantjes dichtdraaien na gebruik.

Speelplaats
Ook dit herhalen we nog een keer..
- Voetballen mag op het veld, niet onder het afdak of op het andere veldje.
- Groente- en fruitafval gooi je IN de GFT-bak, niet ernaast.

Spelotheek
De leerlingen die verantwoordelijk zijn om in de spelotheek te staan, moeten hun taak serieus
nemen. De balpen die bij de kaft ligt, is al voor de 3de keer verdwenen, er worden kruisjes gezet
zonder reden, de papieren zijn uit de map gescheurd, kaartjes verdwijnen in de spelotheek, kinderen
die speelgoed uitlenen zonder kaartje, … Dit vinden we ontzettend jammer.
Als dit blijft duren, zullen we alle helpers van wie we weten dat ze een van voorgaande dingen
gedaan hebben hun kaart laten afgeven… voor de rest van het schooljaar!
Wie een nieuw spelotheekkaartje nodig heeft, mag dit zeggen tegen zijn/haar juf of meester. Zij
mogen dit dan voor de paasvakantie doorgeven aan Maria.

