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Verslag vergadering leerlingenraad 12/12/2022 
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. Hoe verloopt het op school? 
3. Kerstatelier: concreet uitwerken. 
4. Varia. 
5. Datum volgende vergadering. 

Verslag: 

1. Goedkeuring vorig verslag. 

Alle leden van de leerlingenraad keuren het vorig verslag goed. 

2. Hoe verloopt het op school? 

1) In de rijen en de eetzaal is er vaak veel lawaai. Er wordt soms ruzie gemaakt in de rijen. De leden van de 
leerlingenraad bespreken dit in de klas. De ideeën koppelen we terug op de volgende leerlingenraad. 

2) Er is nog te veel afval op de speelplaats. De directeur maakt een planning op om op vrijdag na de 
middagpauze de speelplaats in beurtsysteem op te ruimen (lager + K3). 

3) Op vraag van de leerlingenraad werden nieuwe doelnetten aangekocht. Deze worden eerstdaags 
gemonteerd aan de voetbaldoelen. 
 

3. Kerstatelier. 

1) Kerstzoektocht met opdrachtjes 
2) Escape room  
3) Kerstkaartjes? 
4) Bakken? 
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5) Dans – muziek? 
6) Kerstparcours? 
7) Knutselen? 
8) Schminken? (Mama van Jasper contacteren of dit mogelijk is). 

 
Alle kinderen en leerkrachten mogen zich die dag verkleden in kerstsfeer. 
 
De leerlingenraad komt deze week nog eens samen om de ideeën concreet uit te werken. 
 
Secret Santa: in de klas bespreken de leden van de leerlingenraad met de klastitularis of ze dit doen met hun 
klas. 
 

4. Varia 
Voetbaltornooi: op het einde van het schooljaar. 

 
5. Datum volgende vergadering. 

Donderdag 15/12/2022 om 12.00u in L4. 

 

 

 

Voorzitter         Directeur Basisschool De Springplank                        

  

 

Ronan Dewulf             Bjorn Moerman 
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