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Verslag vergadering leerlingenraad 30/09/2022 
Verslaggever Lien De Zutter  
 Personeelsleden school  Leerlingen 
Aanwezigen Bjorn Moerman (directeur) L3: Jasper Ally en Stacey Schoubben 

 Charlotte Spriet (leerkracht) 
 

L4: Bent Monkerhey en Wout Verhamme 

 Lien De Zutter (leerkracht) 
 

L5: Amin Ali en Alicia Amboka 

  L6: Daria Mistreanu en Ronan Dewulf 

Verontschuldigd   
 

Agenda: 

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

Verslag: 

1. Huishoudelijk regelement. 

Iedereen krijgt een geprinte versie en leest dit door. De leerlingen komen samen en bekijken of er 
aanpassingen dienen te gebeuren. Vervolgens wordt dit, indien nodig, herwerkt en daarna 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. 
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4. Wie wordt de nieuwe voorzitter? 
Er werd beslist dat Ronan de nieuwe voorzitter wordt. De voltallige leerlingenraad alsook de teamleden en 
directie gaan hiermee akkoord. 

5. Ideetjes. 
• Netten in het doel. De doelen worden opgemeten door de leerlingen en de afmetingen worden 

doorgegeven aan de directeur. 
• Tornooi met meerdere sporten organiseren. 
• Als het regent tijdens de speeltijden, een film tonen in de turnzaal. 
• Achter het gebouw een klein parcours uitzetten. 
• Allerlei ideetjes rond het vernieuwen van de speelplaats. De directeur neemt de ideeën mee. 
• In het voorjaar een ‘SPRINGplankdag’ organiseren met springkastelen. 
• Nieuwe banken. De directeur zal dit bekijken. 

6. Varia 
• Tijdens de ‘SPRINGplankdag’ springen de leerlingen per klas i.p.v. per graad in de springkastelen. 

Hierdoor zal het springmoment wel korter zijn. 
 
 

7. Datum volgende vergadering. 
Vrijdag 21/10/2022 om 12.00u in L4. 

 

 

 

Voorzitter         Directeur Basisschool De Springplank                        

  

 

Ronan Dewulf             Bjorn Moerman 
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