
 

Verslag kinderparlement: dinsdag 26 maart  2019. 

 

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

Jef Heijl (5B),  Fabrizio Mastellone (5C), Floor Michiels (6A) , Floor Beyers (6B), Nathan 

Rousseau (6C) 

 

2. Bespreken vorig verslag:  

Pyjamadag Bednet evalueren: 

Op 15 maart mochten leerlingen in hun pyjama naar school komen om te tonen dat we als 

school Bednet steunen ( hotdogverkoop warmste week ). We mochten vooraf in de klassen 

gaan vertellen over dit initiatief. Zo wisten de leerlingen heel goed waarom we op 15 maart 

in pyjama naar school kwamen.  Een pluim voor het kinderparlement. De actie is heel goed 

opgevolgd want bijna alle leerlingen kwamen in hun nachtkleding naar school. Ook het 

vertellen in de klassen over het initiatief is heel goed verlopen. Prima ! 

Bevraging TOP 3 ( belangrijke waarden op school )in alle klassen: 

Juf Natasja bedankt alle leerlingen van het kinderparlement die geholpen hebben aan de 

afname van de enquête in de klassen om zo tot een top 3 te komen met de waarden die 

leerlingen op school belangrijk vinden. Dikke pluim voor jullie werk. Tof zo! 

We krijgen de primeur en we tonen de resultaten via het smartboard. 

TOP 3 leerlingen RP1 

1 . ERBIJ HOREN            2. BEWEGEN       3. JE GOED VOELEN BIJ JUF/MEESTER 

 

3. We bespreken enkele nieuwe voorstellen van briefjes die we binnen kregen. 

 

Voorstel : Trampoline op de speelplaats 

Reacties: gevaarlijk ( op je nek vallen, breuken ), te veel kinderen, ruzie, beurtrol, in feite mag 

er maar 1 persoon op de trampoline voor de veiligheid … 

 

Stemming:          VOOR : 0                 TEGEN: 9 

 

Conclusie:  een trampoline op de speelplaats is niet veilig. 

 

Voorstel: lopen voor het goede doel 

Reacties: we doen al one mile a day, elk jaar veldloop, we doen een vastenvoettocht 

waarvoor we geld inzamelen, Damiaanactie, hotdogs, koffiestop, er zijn al wel wat goede 

doelen  

Conclusie: we gaan dit schooljaar geen nieuw actiepunt opstarten. We hebben zeker al voor 

verschillende goede doelen ons steentje bijgedragen dit schooljaar. 

 

Voorstel: nieuw refterliedje 

Reacties: niet te snel veranderen, L6 is er volgend jaar niet meer, is niet zo makkelijk te 

vinden, liedje is oké, is al gekozen door kinderparlement tijdje geleden, Frans liedje ( scouts) , 

Frans op school kan toch niet, moet ook voor L1 tot L6 kunnen, is al beter dan oud gebedje. 

Is het nodig ?  

 



Stemming:           VOOR: 2                  TEGEN: 7 

Conclusie:  Voorlopig behouden we oude liedje nog. 

 

Voorstel:  Musical in L6 einde schooljaar i.p.v. dans 

Reacties: Heel L6 zijn té veel leerlingen voor een musical ( meer dan 60 lln. ), vraagt nog meer 

extra tijd, teksten leren is moeilijker dan danspasjes, decor is veel werk, danspasjes kan je 

makkelijker van elkaar leren, een verhaal ( boodschap ) in dansje stoppen kan ook, zelf 

binnen L6 afspreken, veel extra werk voor juffen, meester Michaël geeft goede, leuke 

dansjes, gaat dit jaar niet meer lukken, onrealistisch. 

Stemming :            VOOR : 0           TEGEN: 9 

Conclusie:  We behouden de dans. 

 

Voorstel: Anti – ruzieklas. 

       Reacties: er is een anti-ruziehoekje achter de containers, misschien moet dat eens terug in de     

       aandacht komen zodat meer kinderen het opnieuw weten en de weg er naar vinden, extra  

 toezicht nodig in een aparte klas, extra werk voor leerkrachten, welk lokaal ?, lln. met ruzie 

 beter met rust laten … beter oplossen met 2 dan in groep; er spelen te veel kinderen in de 

 buurt van het anti – ruziehoekje zodat het moeilijk is om rustig te praten met elkaar 

 TIP : Lln. kinderparlement vragen om het anti-ruzieplekje ( bank achter containers) nog eens 

 duidelijk uit te leggen in de klassen ( we hebben het , dus kan het gebruikt worden) 

 TIP: DE ZON : als je niemand hebt om te spelen, ga in de zon staan , dan kan iemand je   

 komen halen.  

 We zullen dit zeker doorgeven aan de werkgroep speelplaats. 

 

Nog een vraag vanuit kinderparlement: 

Wanneer kunnen we terug in de tuin spelen ? ( ook dit zullen we zeker doorgeven ) 

 

We hebben alweer hard gewerkt en heel wat ideetjes besproken. Bedankt voor jullie 

medewerking. 

 

 

We verwachten jullie terug op dinsdag 14 mei in 5A maar eerst wensen we iedereen een fijne   

paasvakantie toe. 

 

 

Verslag: Juf Greet 

 

 

    

     


