
 

Verslag kinderparlement: vrijdag 23 april 2021. 

 

1. Aanwezig:  Maxime Proost  (4A), Noah Brath  (4B), Emilie Ledaine 

(4B)Emilie Rottiers (4C),  Jack Gibbs (4C), Lucas Belmans (5A), Eline 

Gerard (5A),Louis Van Horenbeeck  (5B),  Charlotte De Herdt (5B), 

Loréna Palemans (5C), Isabella Bogaerts (6A) , Noah Lahay (6A),  Louis 

Joos (6B), Mateo Van den Bosch (6C) 

 

2. Extra vergadering, bedankt om snel aanwezig te zijn. 

De kinderen die konden komen en het signaal van juf Magda goed 

gehoord hadden, waren snel aanwezig. Daardoor is het uitdelen en 

opstarten van de tablets vlot verlopen. Heel knap van jullie! 

 

3. Filmpje voor website. 

Door corona is een opendeurdag niet toegelaten en  kunnen mensen 

onze school moeilijker leren kennen. Nieuwe leerlingen willen toch 

graag informatie over een school. Daarom werd er op onze school op 

zaterdag 13 maart een fimpje gemaakt om op de website te plaatsen. 

Op vraag van mevr. Directeur, mochten de leerlingen van het 

kinderparlement die vrij waren en graag wilde meehelpen aan het 

filmpje, die dag naar school komen. 

Vorige vergadering maakten we een oplijsting van allerlei zaken en 

ideetjes die de kinderen over onze school zouden vertellen tijdens het 

filmpje. 

Intussen is het filmpje klaar en kregen de kinderen van het 

kinderparlement als eerste de kans om het bekijken. 

Wat een primeur ! 

We kregen tablets van de school om de samen het filmpje te bekijken. 

Hier nog enkele reacties na het bekijken van het filmpje: 

- Prachtig 

- Heel tof dat wij het als eerste mochten bekijken 

- Leuke activiteit , leuk om te doen 

- Mooi resultaat 

- Niet alles wat we gezegd hebben, staat er op maar iedereen komt 

wel aan bod 

- Tof dat ik mezelf terugzie in de turnzaal 

- Leerlingen die niet aanwezig waren vonden het heel jammer 



 

Wat een mooi filmpje. Je krijgt toch wel een duidelijk beeld van 

onze school en dat is ook mede dankzij jullie geweldige inzet en 

medewerking! Top! 

 

We verwachten jullie terug op vrijdag  7 mei 2021 om 12.50 aan de klas van 

meester Danny. 

We zullen opnieuw vergaderen achter de klas van meester Danny. (we 

vergaderen buiten zolang de huidige coronamaatregelen gelden) 

 

Juf Annick en juf Greet 

 

Verslag: Juf Greet 

 

  

 

 

    

     


