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Verslag vergadering leerlingenraad 27/09/2021 
Verslaggever  
 Personeelsleden school  Leerlingen 
Aanwezigen Bjorn Moerman (directeur) L3:  Wout Verhamme en Ali Borji 

 Charlotte Spriet (leerkracht) 
 

L4: Lieze Buyle en Marise Anne 

 Laura D’Haese (leerkracht) 
 

L5: Fadil Akondo en Medina Rahova 

 Sofie Bastoen(leerkracht) L6: Silke Deruyk en  
Laura Desmet-Carlier 

Verontschuldigd   
 

Agenda: 

1. Huishoudelijk regelement. 
2. Wat is de leerlingenraad? 
3. Voorstelling door de leerlingenraad. 
4. Wie wordt de nieuwe voorzitter? 
5. Varia en ideetjes. 
6. Datum volgende vergadering. 

Verslag: 

1. Huishoudelijk regelement. 
Dit wordt herwerkt en vervolgens goedgekeurd op de volgende vergadering. 

2. Wat is de leerlingenraad? 
Een groep leerlingen die een luisterend oor zal bieden bij zowel kleuter als lager en die voor leuke activiteiten 
zal zorgen alsook samen kijken hoe we de school nog leuker kunnen maken.  Een groep die zal samenwerken 
en een voorbeeldfunctie heeft. Alle tips/zorgen/vragen van andere leerlingen bundelen we en nemen we mee 
naar de vergadering. 

3. Voorstelling door de leerlingenraad. 
Alle leerlingen kregen de kans om te zeggen wie ze zijn en waarom ze in de leerlingenraad willen zetelen. 

4. Wie wordt de nieuwe voorzitter? 
Laura en Silke hadden dit samen besproken. Samen beslisten ze om Laura naar voren te schuiven.  De 
voltallige leerlingenraad alsook de teamleden en directie gaan hiermee akkoord. 
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5. Varia en ideetjes. 
• Kinderfuif terug organiseren met carnaval. 
• Een sporttornooi maar liefst geen voetbal. 
• Helpen organiseren bij het afscheid van L6 (eventueel een cadeautje knutselen). 
• Halloween: verkleed naar school komen, de ganse dag vullen met griezelmuziek, workshops, … 
• Een muzikale dag organiseren waarbij leerlingen die een instrument bespelen hun talent kunnen 

tonen. 
• Kunnen Beyblades terug op school?  Afspraken aan koppelen zodat dit zonder ruzie verloopt. 
• Kan er terug muziek zijn tijdens elke speeltijd op de vrijdag? 

6. Datum volgende vergadering. 
Maandag 11/10/2021 om 12.00u in het kleuterblok 

 

 

 

Voorzitster             Directeur Basisschool De Springplank                        

  

 

Laura Desmet-Carlier           Bjorn Moerman 
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