
 

Verslag kinderparlement: dinsdag 13 november 2018. 

 

1. Aanwezig: Axel Corbettl (4A), Charlotte Proost (4B), Rudin Sadeghi (4C), Roald Marichal(5A), 

Jef Heijl (5B),  Menno Schwagten (5C), Floor Michiels (6A) , Floor Beyers (6B), Nathan 

Rousseau (6C) 

 

2. Bespreken vorig verslag:  

 Als het verslag klaar is, krijgen de leerkrachten dit via mail en komt het ook op SOL. De 

leerkracht krijgt een kopie in haar/zijn bakje voor de afgevaardigde van de klas. Willen jullie 

er zeker aan denken om de leerling een kopie te geven.  De meeste leerlingen hebben even 

tijd gehad om het verslag voor de brengen in de klas. 

Het zou ook handig zijn als op de briefjes een klas vermeld staat . Dan weten we direct aan 

welke afgevaardigde we meer info kunnen vragen. Hartelijk dank! 

We bezorgen aan alle afgevaardigden nog een blad met de juiste datums van de 

vergaderingen  en de namen van de afgevaardigden. 

 

3. Voorstel : Freerunning organiseren op school 

Reacties:  

- gevaarlijk, je kan vallen en je verwonden 

- niet iedereen is even snel 

- veel werk om het klaar te zetten 

- turnzaal is te klein 

- leuke sport , als het niet te hoog is 

- te weinig stevig materiaal op school 

- tof als middagsport 

- leuke activiteit voor de sportdag 

 

Stemming:          voor : 0             tegen: 9 

Kinderen vinden dat het een toffe activiteit is, maar vinden het op school niet haalbaar. Misschien 

is dit wel een idee dat op een sportdag kan gebruikt worden. 

 

       4. Voorstel : op maandag ( ' s morgens ) ook muziek op de speelplaats  om de week leuk te 

beginnen  

Reacties: 

                - gezellig,iedereen is blij 

                - stress lossen 

                - geeft hoop om de week door te komen 

                - storend voor de buren en de leerlingen van het middelbaar 

                - gegil is niet leuk 

                - sommige kinderen vinden de muziek niet leuk 

               -  het effect van de muziek is anders op maandag dan op vrijdag 

               -  er is al veel muziek 's morgens ( sintdag, carnaval,advent ) 

               -  er moet altijd iemand zorgen voor de muziek 

 

              Stemming :     voor : 5          tegen : 4 



 

We bespreken dit met de leerkrachten en met mevrouw directeur. 

 

4. Voorstel : meedoen aan de Ketnet Koekenbak  ( Music for life ) 

Reacties:  

- leuk want dan kunnen we koken op school  ( er worden op school in elk leerjaar al 

kookactiviteiten georganiseerd) 

- Wie gaat de koeken bakken? Wanneer gaan we de koeken bakken? 

- Als we de koeken met het kinderparlement bakken , hebben we weinig tijd en zullen we 

nooit genoeg koeken hebben voor alle leerlingen. 

- De koeken thuis bakken is moeilijk te organiseren. 

- Misschien kunnen we andere dingen maken i.p.v. koeken en de winst schenken aan een 

goed doel . ( ook voor de warmste week van Music for life ) 

bv. sleutelhanger van krimpfolie 

- We kunnen koeken of wafels in grote verpakkingen kopen en dan met winst verkopen 

tijdens de speeltijd. ( wafels, cupcakes) 

- We kunnen drank verkopen bv ijsthee, warme chocomelk 

- We kunnen hotdogs verkopen. 

 

Stemming :    voor : 9      tegen : 0 

Alle leerlingen vinden het een goed idee om iets te doen voor de warmste week.                

Omdat de KS reeds wafeltjes verkoopt gaan we met onze school voor de hotdogs tijdens de 

middag op maandag 17/12. (Er volgt nog een nieuwsbrief voor de leerkrachten.) 

Er werd besloten om ‘BEDNET’ als goede doel te kiezen. 

Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen door een 

ernstige ziekte, toch mee in de klas zitten van thuis uit (via computer en camera) Zo zijn ze mee met 

de les en blijven ze hun vrienden zien. 

 

Hartelijk dank voor jullie fijne medewerking. We hebben al enkele toffe ideetjes besproken. We 

kijken al uit naar de volgende samenkomst. 

 

We verwachten jullie terug op dinsdag 11 december 2018 om 12.05 in de klas van juf Annick ( 5A)  

 

Verslag: Juf Annick 

 

 

    

     


