
 

Verslag kinderparlement: Vrijdag 7 oktober 2022 

1. Verwelkoming + Overlopen van de ledenlijst (zie bijlage) – uitleg herkenbaarheid door 

gebruik van de sjaaltjes – foto’s voor de website. 

 2. Toelichten werking  

- De briefjes met ideetjes, mag je in het bakje van juf Annick of juf Greet leggen (ongeveer 

een week voor het kinderparlement)  

- Per klas krijgen jullie opnieuw voorgedrukte briefjes waarop de kinderen hun voorstellen 

kunnen formuleren. Misschien vooraf even verduidelijken en bespreken (vooral voor de lln. 

van het 4de leerjaar, voor hen is dit nieuw). De leerkrachten van 1,2, en 3 mogen samen met 

hun leerlingen een briefje invullen indien ze een tof idee hebben voor de school. (Uiteraard 

vrijblijvend) Vraag zeker aan de juf waar je de briefjes in de klas kan vinden. 

 - De kinderen die naar het kinderparlement komen, mogen om 12.50 rechtstreeks naar de 

vuurvlieg gaan. Doe telkens je sjaaltje om, zo weten leerkrachten en toezichthouders dat je 

van het kinderparlement komt.  

3. Alle afgevaardigden krijgen na elk kinderparlement een verslag. We vragen dat de 

afgevaardigde even het verslag mag voorbrengen en zo de ideetjes kan verduidelijken voor 

de klasgroep. Daarna namen we even de tijd om te praten met de kinderen over hun 

verwachtingen, hun rol, ideetjes (er kwamen spontaan al leuke ideetjes zoals muur bouwen 

aan toiletten laagbouw en die met verf of grafitti aankleden, iets positief van de school 

uitbrengen in de krant of op TV, naar rusthuis gaan om activiteiten te doen met de bewoners 

bijv. knutselen of dansen of … , meer knijpertjes voor opruim speelplaats...) kortom jullie 
hadden al een heleboel leuke ideetjes. Briefjes invullen maar!  

We gaven ook heel wat voorbeelden die nu nog gelden in de school en die door het 

kinderparlement ingevoerd werden (o.a. naam slangengang, muziek op de speelplaats, 

uniformloze dag, warmste week, dopjes voor blinden, Bednet, picknicktafels …) 

 4. Tot slot kreeg iedereen nog een opdracht mee: Vertel even allemaal in jullie klas hoe we 

te werk gaan in het kinderparlement. Hartelijk dank voor de medewerking. We hebben een 

heel enthousiaste groep gezien vandaag die al heel wat voorstellen voor de volgende keer 

hadden. Dat vinden we SUPER!!  

We verwachten jullie terug op vrijdag 18 november om 12.50 in de vuurvlieg.  

 

Verslag: Juf Greet 


