
Verslag kinderparlement: dinsdag 2 oktober 2018. 

 

1. Verwelkoming   

Overlopen van de ledenlijst ( zie bijlage ) – uitdelen van de sjaaltjes – foto’s voor de 

website. Mevr. Directeur zal de vergadering bijwonen indien nodig. We mogen altijd 

ook met vragen langskomen. 

 

2. Toelichten werking  

- De briefjes  met ideetjes, mag je  in het bakje van juf Annick of juf Greet  leggen 

(ongeveer een  week voor het kinderparlement , deze datum staat ook op het 

jaaroverzicht).  

 

- Per klas krijgen jullie opnieuw voorgedrukte briefjes waarop de kinderen hun 

voorstellen kunnen formuleren. Misschien vooraf even verduidelijken en bespreken 

(vooral voor de lln. van het 4de leerjaar, voor hen is dit nieuw). De leerkrachten van 

1,2, en 3 mogen samen met hun leerlingen een briefje invullen indien ze een tof idee 

hebben voor de school.(uiteraard vrijblijvend) 

 

- De kinderen die naar het kinderparlement komen , mogen om 12.05 rechtstreeks 

naar de klas van juf Annick gaan.  Ze brengen GEEN boterhammen mee want ze 

kunnen achteraf nog naar de refter. Doe telkens je sjaaltje om,  zo weten ze ook in 

de refter dat je van het kinderparlement komt. 

 

- Alle afgevaardigden krijgen na elk kinderparlement een verslag. We vragen dat de 

afgevaardigde even het verslag mag voorbrengen en zo de ideetjes kan 

verduidelijken voor de klasgroep.   

 

3. Alle leden stellen zichzelf even voor : Wie zijn ze ? Welke klas ?  

 

4. We namen even de tijd om te praten met de kinderen over hun 

verwachtingen, hun rol, ideetjes … 

Reacties :  

- Leuk idee uit 6B : de leerling die in het kinderparlement zetelt , maakt voor 

haar klas een “oude schoendoos” met versieringen waar alle klasgenoten 

briefjes kunnen instoppen. 

- Één leerling vroeg of het niet mogelijk zou zijn in de refter te kiezen tussen 3 

soorten melk: volle – halvolle – magere melk ( nu is er enkel volle melk ) 

- Kinderparlement kan misschien ook helpen bij de veranderingen op de 

speelplaats en ideetjes verzamelen ? 

- Leerlingen gaan zeker ook zelf al een aantal puntjes doorgeven tegen 

volgende keer. 

 



Het was een aangename kennismaking. Er waren al heel veel vragen en we voelen 

dat iedereen heel goed gaat meewerken . We kijken al uit naar de volgende 

bijeenkomst. 

We verwachten jullie terug op dinsdag 13 november om 12.05 in de klas van 5A ( juf 

Annick ). 

In bijlage krijgen jullie nog eens duidelijk hoe de werking van het kinderparlement 

verloopt en ook een overzicht van alle data wanneer we samenkomen. 

 

 

 

Verslag: Juf Greet 

 

 

                                                 

 

 

     

 

 

 

 

 


