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Verslag vergadering leerlingenraad 25/10/2022 
Verslaggever  
 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. Goedkeuring vorig verslag. 
2. Goedkeuring huishoudelijk regelement. 
3. Hoe verloopt het op school? 
4. Kerstactiviteit de week voor de kerstvakantie. 
5. Varia. 
6. Datum volgende vergadering. 

Verslag: 

1. Goedkeuring vorig verslag. 

Het vorig verslag werd niet door alle leden gelezen. In de toekomst geven we het verslag op papier mee aan 
de leden van de leerlingenraad. Het verslag wordt, na lezing, goedgekeurd tijdens huidige vergadering. 

2. Goedkeuring huishoudelijk reglement. 

Dit is nog niet gebeurd. Ronan verzamelt morgen alle leden van de leerlingenraad om het huishoudelijk 
reglement te bekijken in de klas van juf Charlotte. 

3. Hoe verloopt het op school? 

• Fruit op school: er wordt vaak fruit gevonden in de GFT – bak waar er nog niet van gegeten is. De 
directeur heeft dit opgenomen in het weeknieuws. 

1) Amin stelt voor om dit te controleren aan de GFT – bak. De leden van de leerlingenraad kunnen in 
een beurtsysteem controle uitvoeren. 

2) Bent stelt voor om fruit in de klas op te eten.  
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3) Op het forum wordt dit ook door de leden van de leerlingenraad naar voor gebracht. 

• Er is vaak ruzie om met de banden te spelen. Voorstel: per klas of per graad afspraken maken.  
 

4. De week voor de kerstvakantie. 

• Secret Santa: namen trekken en iets liefs doen in de loop van de week voor de kerstvakantie. 
• Kerstparcours / Kerstloop / Kerstzoektocht. 
• Laatste dag: warme chocomelk voorzien voor iedereen en Secret Santa onthullen. 
• Kerstcrea. 

 
5. Varia 

• Geen specifieke varia. 
 

6. Datum volgende vergadering. 
Maandag 12/12/2022 om 12.00u in L4. 

 

 

 

Voorzitter         Directeur Basisschool De Springplank                        

  

 

Ronan Dewulf             Bjorn Moerman 
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