Verslag kinderparlement: dinsdag 21 januari 2020.
1. Aanwezig: Mia Van Mol(4A), Féline Declerck (4B), Mats Van Tichelen (4C), Joke deHeush
(5A), Maxine Dieltiëns (5B), Rosalie Kellens (5C), Rosalie Huys (6A) , Margot Goethals (6B),
Jack Geysen(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. Evaluatie : Cake voor de warmste week

Opbrengst warmste week: € 1015,22
- veel winst
- origineel idee
- we hadden weinig hulp nodig van volwassenen
- we konden veel dingen zelf doen
- alles verliep vlot
- het betalen met de bonnetjes was tof
-de bonnetjes waren niet te groot en niet te klein
- door de bonnetjes verliep alles eerlijker
- omroepen door de intercom was goed
- het was leuk dat we affiches gingen ophangen
Lesley, de blinde mevrouw die ons uitleg gaf over de actie, is heel blij met het geld en zal nog eens
langskomen om ons te bedanken.
4. Sommige voorstellen kunnen niet.
Heel vaak krijgen we briefjes met voorstelllen die we als kinderparlement echt niet kunnen
bespreken. bv. -uniform
-praten in de refter
-meer en langere speeltijden
5. Vraag: Komen er opnieuw speeltuigen in de tuin?
We geven deze vraag door aan de werkgroep speelplaats. Die groep is bezig om het op de
speelplaats nog leuker te maken!
Bij het kinderparlement zijn er enkele voorstellen binnengebracht.
- parcours in de tuin ( zoals vroeger )
- speeltuigen
- vrije ruimte houden in de tuin
6. Voorstel: Een moestuin aanleggen op school
reacties : -leuk
-het tweede leerjaar plant ook bloembollen

- wie gaat de moestuin onderhouden? beurtrol? wanneer gaan we dat doen?
- wat doen we met de groenten?
- niet echt nodig op een school
stemming: voor 0
tegen 9

Hartelijk dank voor jullie fijne medewerking. We kijken al uit naar de volgende samenkomst.
We verwachten jullie terug op dinsdag 18 februari 2020 om 12.05 in de klas van juf Annick ( 5A)
Verslag: Juf Annick

