
 

Verslag kinderparlement: dinsdag 10 decemeber 2019. 

 

1. Aanwezig:  Mia  Van Mol(4A), Féline Declerck (4B), Mats Van Tichelen  (4C), Joke De heusch (5A), 

Maxine Dieltiëns (5B),  Rosalie  Kellens (5C), Manu Fémont  (6A) , Margot Goethals (6B), Jack  

Geysen(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 te 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! 

 

 

3. Warmste week: Actie voor de vereniging  VEBES voor blinden en slechtzienden 

Er werd in samenspraak met mevrouw directeur gekozen voor het verkopen van cake. 

Hoe gaan we het organiseren en wat wordt er van de kinderen van het 

kinderparlement verwacht ? 

- Vanaf donderdag 12/12 tot en met donderdag 19/12 zal er cake voorzien worden 

in de refter tijdens de namiddagspeeltijd ( tussen 14.15 en 14.30). 

- Zowel vaste leden als reserve komen iedere speeltijd helpen bij het uitdelen van 

de cake. 

- Leerlingen die cake mogen komen halen, zullen van hun klasleerkracht een 

bonnetje krijgen, dat mogen ze inruilen voor een stukje cake. 

- De bonnetjes leg je in een doos die op de toog zal staan. 

- We vragen aan Magda om een tiental minuten voor de speeltijd via de intercom 

om te roepen dat de kinderen van het kinderparlement in de refter verwacht 

worden zodat we om 14.15 onmiddellijk cake kunnen uitdelen. We rekenen echt 

op jullie allemaal voor een vlot verloop van onze actie. 

- Verder hebben we alle affiches bekeken en afgesproken waar we ze zouden 

ophangen. Het zijn leuke affiches , zeer herkenbaar door symbool “warmste 

week”. ( brandend vuur). 

- De affiches werden ten slotte door het kinderparlement opgehangen. 

( in refter, leraarslokaal, toiletten) 

Leerkrachten die willen mogen uiteraard ook steunen en een stukje cake eten. 

 



 

Hier nog even een opsomming van wat de organisatie zoal zal doen met de centjes die ze 

krijgen. 

De middelen die ze via de warmste week ontvangen, zullen voor één of meer van 

deze zaken ingezet worden: 

· aangepast keukenmateriaal aankopen (sprekende weegschaal, maatbeker met 
braille, ...) voor de kooklessen, 

· onderhoud van tandems waarmee we mooie uitstapjes kunnen aanbieden, 

· autocars inleggen voor daguitstappen naar plaatsen die met openbaar vervoer 
moeilijk of niet bereikbaar zijn, 

· hoofdtelefoons met ontvangers en zenders voor audiobeschrijving aankopen (zo 
kunnen wij helpen om audiobeschrijving te voorzien en kunnen onze mensen 
meer van toegankelijk toneel, evenementen, … genieten), 

 

4. Dopjes verzamelen voor blindengeleide honden. 

  

We zouden jullie ten slotte willen vragen om in de klassen nog eens te vermelden dat er in de 

refter nog altijd een doos staat om dopjes te verzamelen. Alle plastiek dopjes van flessen zijn 

welkom en mogen verzameld worden. Als de doos vol is, kunnen we de persoon verwittigen 

van de organisatie, om ze op te halen. Zo helpen we ook weer blinde mensen. 

 

                          

 

Hartelijk dank voor jullie medewerking. We rekenen echt op jullie hulp tijdens de “warmste week”.  

Hopelijk kunnen we een mooi bedrag een Lesley overhandigen.  

 

We verwachten jullie terug op dinsdag 21 januari om 12.05 in de klas van juf Annick ( 5A)  

Maar eerst wensen we iedereen een vredevol kerstfeest en een spetterend 2020! 

 

Verslag: Juf Greet 

 

 

    

     


