
Verslag kinderparlement: dinsdag 26 februari 2019  

 

1. Aanwezig: Axel Corbett( 4A), Xavi Cuvelie ( 4A ), Jules Van Brussel ( 4B), Rudin Sadeghi ( 4C), 

Stan Gregory (4C ), Roald Marichal( 5A ), Fae Gibbs ( 5A ), Jef Heyl ( 5B), Mauro Cockx ( 5B ), 

Menno Schwagten ( 5C ), Fabrizio Mastellone ( 5C ), Noa Hoyberghs ( 6A), Floor Beyers ( 6B), 

Jean-Baptiste Thys ( 6B ), Nathan Rousseau ( 6C), Daran Widjaja ( 6C ) 

 

2. Bespreken vorig verslag: De meeste leerlingen hebben het verslag van hun juf  of meester 

gekregen en hebben even tijd gekregen om dit in de klas voor te brengen.   

In sommige klassen zijn er extra briefjes voor de voorstellen nodig. De juf/ meester kan die 

vragen op het secretariaat. 

 

3. Voorstel : pyjamadag organiseren op school 

a)we bespreken even dit voorstel: 

- leuk om je te verkleden 

- verkleden kan ook op een andere dag dan met carnaval 

- pyjamadag is georganiseerd door Bednet 

- kinderen volgen les vanuit hun bed 

- we hebben het geld van de hotdogs  gestort naar het goede doel 'bednet' , nu moeten we 

hun actie steunen 

stemming :  ja  16 

                      neen   0 

Ook mevrouw directeur vond het een knap idee van het kinderparlement om deze actie te 

steunen.  We vinden wel dat we de pyjamadag moeten laten doorgaan op de dag die Bednet 

heeft gekozen.  Dat is dus vrijdag 15 maart 2019. 

 

b)Hoe brengen we de andere leerlingen op de hoogte? 

voorstellen:  - omroepen 

                        - meedelen op het gezamenlijk moment 

                        - kinderen van het kinderparlement gaan het zeggen in alle klassen 

    stemming : omroepen : 0 

                         meedelen met het gezamenlijk moment: 1 

                         zeggen in de klassen : 15 

 

c) We bespreken even  

     °wat er in de klas zeker moet gezegd worden. 

    - zichzelf voorstellen 

   - Wat is bednet? 

   - Wat hebben we voor Bednet georganiseerd? 

   - Pyjamadag gaat door op vrijdag 15 maart. 

     

   °welke leden welke klas bezoeken? 

      We delen de informatie in de eigen klas en nog een andere klas( zie schema ) 

        4A en 1A                4B en 2C            4C en 3A 

        5A en 3C                5B en 1C            5C en 1B 

        6A en 2B                6B en 2A            6C en 3B 



     

      ° Wanneer gaan we naar de klassen? 

 Op dinsdag  12 maart om 14.30 gaan we even naar de klassen. 

 We verzamelen bij het begin van de speeltijd in de klas van juf Annick. Daar krijg je een       

leidraad die je kan volgen op het mee te delen in de klas. Op dat blaadje schrijven we ook 

naar welke klas je moet gaan. Tijdens de speeltijd kunnen we dan nog even oefenen. 

 

We vragen ook aan het secretariaat om een mail te sturen naar de ouders zodat die de 

betekenis achter de pyjamadag kennen. 

Op donderdag kleven we ook nog eens een sticker in het schoolagenda. 

          

  4.  Uitleg enquête  

Mevrouw directeur vroeg ons om met de kinderen van het kinderparlement even te praten 

over de enquête en de opdracht voor de leden van het kinderparlement. 

 

We hebben op school allemaal een bevraging ingevuld over de school, de klas, de speelplaats 

en het leren in de klas. 

 Zo komen wij te weten wat kinderen belangrijk vinden op school. 

We merkten dat jullie een 18-tal dingen, waarden , belangrijk vinden.  Een waarde is iets wat 

je belangrijk vindt en waarvan je vindt dat je ernaar moet streven bv. vriendschap  

We willen met de school een top 3 maken van deze waarden. Dat zijn dan de drie dingen 

waarvoor we allemaal heel erg ons best gaan doen. 

We hebben de kinderen van het kinderparlement nodig om in alle klassen naar die top drie 

te vragen. Nadien gaan jullie die bevraging bij mevrouw directeur verwerken. Dit zal 

doorgaan op 18 maart in de namiddag. Op 18 maart zal mevrouw directeur en juf Natasja 

jullie uitleggen hoe alles in zijn werk zal gaan.  

 

Je merkt het dat je als lid van het kinderparlement verantwoordelijkheid krijgt. 

                                                                                                                                                                                                                

 

Hartelijk dank voor jullie fijne medewerking.  Jullie durven je mening op een beleefde manier 

verwoorden en jullie hebben weer een tof idee uitgewerkt.  

 We kijken al uit naar de volgende samenkomst. 

 

We verwachten jullie terug op dinsdag 12 maart 2019 om 14.15 voor de melding  van de pyjamadag    

                                                  op dinsdag  26 maart  2019om 12.05 in de klas van 5 A ( juf Annick ) 

 

Juf Greet  en juf Annick 

 

verslag: juf Annick 

 

 

 

 

 

 

    



     


