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• Aanwezig: Patricja, Lotte, Nick, Elien, Tuur, Lukas, Jana, Kaat, Céline 
 

• Verslaggever: juf Bernadette  
 

 
-Er werd eerst afgesproken dat de kinderen van het KP zouden toezien op het gebruik van de 
grote spellen onder de middag. Zij gaan de spellen uithalen en toezien of er respectvol mee 
gespeeld wordt, of alles opgeruimd wordt. Op maandag speelt het 6e Lj ermee, op dinsdag 
het 5e Lj, op donderdag het 4e Lj, op vrijdag het 3e Lj. Dit werd al aan de klassen meegedeeld. 
Na de krokusvakantie gaan we hiermee van start. 
 
-In de klassen van de bovenbouw wordt in de lessen Wero besproken welke gevaarlijke 
punten er zijn voor fietsers op weg naar school. Dit op vraag van de gemeente. Onze 
kinderen van het KP bespreken dit in de klas, met hulp van de juf, op een afgesproken 
manier. Ze brengen de resultaten dan samen zodat we ze aan de gemeente kunnen 
bezorgen.  
 
-Afspraken gemaakt rond kiezen van het thema voor de kinderfuif. 3 onderwerpen werden 
naar voor gebracht: 
1) Gemaskerd bal 
2) Chique en rijk 
3) Beroepen/ klusjesmannen 
Stemming na de krokusvakantie. 
 
-Dan werden nog heel wat zaken/ voorstellen besproken. Een opsomming van wat naar voor 
kwam op de vergadering: 
 

• Stippen van het lager per graad in kleuren van de school zetten 

• Kan er een GFT op de speelplaats gezet worden? (is die verdwenen omwille van 
wespen in de zomer?)  



• Kan er een papier op de vuilnisbakken komen met wat er in mag?  

• Slot op toilet blijft bron van ergernis, ook al is het gerepareerd. Gaat niet op rood 
indien bezet, kinderen komen dan aan de deur trekken, geeft een gevoel van onrust.  
Kunnen er sloten op zoals bij de kleuters? 

• WC papier IN de toiletten.  

• Mag er een spiegel in de toiletten hangen? 

• Mag het materiaal van het keukentje weer in het kasteel komen? 

• Kunnen er haakjes aan de deur van de kleutertoiletten komen? Dan moeten de 
kleuters hun jasjes niet op de grond leggen tijdens toiletbezoek. 

• Kan er op de speelplaats vooraan en achteraan een (digitale) klok komen?  

• Huisdiertje in de klas. Een vis, een cavia,… 

• Filmnamiddag. 

• Tekenwedstrijd. 

• Donderdag en vrijdag is er muziek op de speelplaats. Maar het 4e Lj loopt dan altijd 
op de berg waar je die muziek niet goed hoort. Mogen ze dan op de bank komen 
zitten om naar de muziek te luisteren? 

• Stippen op de berg om er Twister te spelen? 

• Kan er iets blijvend zichtbaar gedaan worden voor kinderen die de school verlaten? 
Vb muur met afdruk van hun hand, iets zichtbaars op het kasteel,…. 
 

 


