
 

Verslag kinderparlement: vrijdag 18 november 2022 

 

1. Aanwezig:  Stan Declercq 4A, Flo Gerard 4B, Noah-Emmanuel 

Mpululu 4C, Manon Kortleve 5A, Marie Naeyaert 5B, Oscar Peeters 

5Cn Jack Herrijgers 6A, Florence Lens 6B, Alexia Cols 6C 

 

 

2. Warmste-Week-markt 

Vorig schooljaar hadden enkele leerlingen van het derde leerjaar een 

mooi idee.  Ze wilden hun zelfgemaakte armbandjes verkopen voor 

het goede doel. Door dat idee werd de eerste Warmste-Week-markt 

ingericht. 

We willen deze markt dit jaar opnieuw organiseren. 

            De opbrengst zal dit jaar ook gaan naar ‘ De warmste week’ en het      
            thema is ‘kansarmoede’.  1 kind op 5 groeit immers op in armoede. 

 

Onze taak: 

- In de klassen iets gaan vertellen over kansarmoede, een filmpje 

laten zien 

- De kinderen warm maken om iets te kopen op de Warmst-Week-

markt. 

- Iets aanbieden om te eten/ drinken op de markt. 

Stemming: voor 9 

                      tegen: 0 

Voorstellen 

*Royco-soep : voordeel: snel klaar, doet deugd in de winter 

                          Nadeel:  kokend water nodig, gevaar voor verbranden 

 Cupcakes: voordeel: lekker 

                    Nadeel: we moeten het zelf maken ( veel werk ) 

 Zandkoekjes/lange vingers: 

                     Voordeel: direct klaar, grote verpakking, veel winst 

 Cake:  voordeel: lekker 

             Nadeel: nog verdelen 

 Besluit:  

-De soep laten we voor de Damiaanactie. 

- We gaan voor koekjes in grote verpakking. Misschien vinden we nog 

koekjes in andere vormen( kerstboom, ster, hartje,…. ) 



 

*We kunnen ons kraampje ‘ koekjeskraam of smulkraam’ noemen en 
er affiches voor maken. 

 

*We kozen op welke dag ( dinsdag of donderdag ) de Warmst-week-

markt zal doorgaan. 

Stemming : dinsdag : 0 

                       donderdag: 9  

 

*Vertellen in de klassen:  

- Begin van de laatste week 

- Eerst in de eigen klas ( afgevaardigde en reserve ) 

- Dan   4A naar 1A          5A naar 2A              6A naar 3A 

           4B naar 1B          5B naar 2B              6B naar 3B 

           4C naar 1C           5C naar 2C              6C naar 3C 

 

Op de volgende vergadering zullen we bespreken: 

- Wat we in de klassen gaan vertellen en op welk moment we dat 

zullen doen 

- Hoe we ons kraampje/onze kraampjes gaan inrichten 

- Welke prijs we gaan vragen voor onze koekjes. 

Misschien hebben we dan even tijd om al eens te proeven van onze 

koekjes. 

 

3. Het was ongelooflijk om te zien hoe enthousiast jullie waren om mee 

te werken aan dit initiatief.  Jullie hadden heel veel ideetjes. 

We willen jullie ook nog eens een pluim geven omdat jullie zo goed op 

tijd waren. Toen wij toekwamen hadden jullie de banken al netjes 

geschikt en konden we direct starten. Bravo! 

We verwachten jullie terug op vrijdag 16 december 2022 om 12.50 in 

de Vuurvlieg. 

 

    Verslag: juf Annick 

 

 

 

                                          

 



 


