
 

Verslag kinderparlement: vrijdag  25 maart 2022 

 

1. Aanwezig:  Mathias Dandois (4A),  afwezig  (4B), Jenna Ter Heerdt 

(4C),  Jeson Nkurunziza (5A), Jill Hens  (5B),  Emma-Rose 

Winkelmans (5C), Kamilla Akhmatov (6A) , Pauline Landtmeters (6B),  

Emilia Bayer (6C) 

 

2. Sjaaltje 

Fijn dat sommige leden hun geel sjaaltje droegen. Probeer er 

volgende keer zeker allemaal aan te denken. Dit is makkelijker voor 

leerkrachten en toezichthouders zodat ze jullie herkennen en weten 

dat jullie rustig door de gang naar boven mogen komen als we 

vergaderen. 

 

3. Briefje: dat alle juffen/meesters hun kind mee naar school brengen. 

Dit hebben we even besproken en duiding gegeven. Het is zeker leuk 

voor jullie wanneer er eens een baby, peuter of ander kind mee naar 

school komt met de juf maar het is zeker niet de bedoeling dat al het 

personeel dit gaat doen. Sommige leerkrachten hebben geen 

kinderen, andere leerkrachten hebben volwassen kinderen. Ook 

kinderen van leerkrachten gaan naar school. Het kan gerust eens 

gebeuren als het lukt en als de leerkracht het zelf wil, maar we 

kunnen dit niet zomaar vragen. 

 

4. Speelplaats 

Vorige keer hebben we al heel wat ideetjes voor de tuin besproken 

(zie verslag van 17/11/2021).  Ook hebben we er de voor- en nadelen 

bijgezet. Jullie weten intussen ook dat er in de toekomst een 

nieuwbouw komt en dat dan de tuin( gedeeltelijk) zal weggaan of 

verplaatst moet worden. De gele containers zullen dan weggaan en 

dan komt daar weer wel wat ruimte vrij. We weten nog niet wanneer 

de bouwwerken zullen starten maar zullen er wel rekening moeten 

mee houden bij aankoop van toestellen e.d. ( verplaatsbaar, …)  

Het kinderparlement mag de kinderen uit de school bevragen m.b.t. de 

speelplaats. ( droomspeelplaats – ergernissen) 

Er kwamen al snel voorstellen om dit te organiseren. Tof zo! 



Voorstel: Kinderen van het kinderparlement gaan naar een klas van L1- L2 

– L3 en bevragen de leerlingen. Ook in hun eigen klas doen ze deze 

bevraging. Zo komen alle leerlingen van de lagere school aan de beurt. 

Mogelijke planning: lid van 4A gaat naar 1A, van 4B naar 1B, van 4C naar 

1C, van 5A naar 2A, van 5B naar 2B, van 5C naar 2C, van 6A naar 3A, van 6B 

naar 3B en van 6C naar 3C.  

Doel: alle ideetjes m.b.t. de speelplaats van alle 18 klassen bij elkaar 

brengen. ( opdracht in elke klas uitleggen en 1 blad per klas met 

samenvatting) 

Hoe?: groot A3-blad per klas/ opsplitsen in dromen en ergernissen 

(woorden LEUK     NIET LEUK) 

(bijv.: vroeger was voetbalveld gewoon op speelplaats, nu apart terrein 

geworden, vroeger liep iedereen erdoor of erover, dat is nu veel minder 

omdat het duidelijk apart is) 

Op hetzelfde moment in alle klassen dit gesprek voeren. (bijv. laatste half 

uurtje van een bepaalde dag) 

Duidelijk laten zien dat je van het kinderparlement komt (sjaaltje dragen). 

 

Voorbereiding voor leden kinderparlement: 

Iedereen mag een voorbereiding maken i.v.m. de uitleg die je zal geven in de 

klas waar je de uitleg zal doen. 

Als die klaar is, mag je deze voorbereiding in het bakje van juf Annick of juf 

Greet leggen. 

Volgende keer maken we dan 1 voorbereiding die we in alle klassen kunnen 

zeggen. (we bundelen de beste voorstellen) 

Tegen volgende keer zullen we ook een concrete datum hebben wanneer 

we het kunnen organiseren. We bevragen hiervoor mevr.Directeur en de 

leerkrachten zeker nog. 

5. Dopjesactie 

            - Er werden vorig schooljaar heel veel  dopjes verzameld. 

               Dit willen we zeker volhouden voor de opleiding van blindgeleide  

               honden. Wil iedereen zijn/haar klas daar nog eens aan herinneren. 

 

Alvast heel erg bedankt voor de medewerking en het maken van de taak. 

We verwachten jullie terug op vrijdag  6 mei 2022 in de Vuurvlieg. 

Juf Greet en juf Annick 

 

Verslag: juf Greet    


