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Dag  kinderen en leerkrachten, 
 
Op vrijdag 24 januari namen weer heel wat kinderen plaats aan de tafel voor ons 2de 
leerlingenparlement.  Onder de aanwezigen weer heel wat kinderen die er voor de eerste 
keer bij waren.  Er werden weer heel wat leuke ideetjes verzameld. 
 
Mevrouw Bernadette, juf Katleen, juf Lina  en juf Cindy 
 
Aanwezige leerlingen  : Ylano en Jutta (3B), Mayetha en Axelle (3A), Elise en Thaïs (4A), Wout en Ella (4B), 
Jin en Lotte ( 5A) , Jutta en Rania (5B), Ward en Lennart (6A) , Rhune en Mieke ( 6B)  
 

 
Hoofdpunten  van deze vergadering : In de klas keken de kinderen naar een filmpje van 
Frank De Boosere rond biodiversiteit (het thema van  Dikketruiendag). Ze  verzamelden 
daarna ideetjes rond ‘biodiversiteit op school’.  
https://www.youtube.com/watch?v=TxGo1bvl2q8&feature=youtu.be 
 
Mevrouw Bernadette  gaf eerst een woordje uitleg i.v.m. de werking van het 
leerlingenparlement voor de nieuwe leerlingen. 
 
Ideeën om biodiversiteit in onze school te stimuleren: 
 

• Waterpartij/grote ton naast container van juf Deborah 

• Fonteintje 
Nadien werd er verder nagedacht en kwamen we samen tot het idee om een kleine 
vijver naast de klas van juf Veerle te plaatsen met een fonteintje in.(donker hoekje 
waar planten niet kunnen groeien). 

• Wilde bloemen planten in de bloembakken aan de klas van Sabine. 

• Wilde bloemen/lavendel/ kruiden in bloempotten zaaien/planten en deze potten 
op het kunstgras plaatsen. (deze potten laten schilderen door de verschillende 
klassen) 

• Kippen/konijnen op onze school 

• Meer bomen planten in de tuin. 

VERSLAG LEERLINGENPARLEMENT  
24 januari 2020 
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Duidelijk gemaakt dat dit niet lukte omdat de groenten,… niet meer kunnen 
groeien door de schaduw en wortels van de bomen. 

• Verschillende nieuwe insectenhotels plaatsen in de moestuin. 
Er werd eerst voorgesteld om op verschillende plaatsen op de school hotels te 
plaatsen maar de sommige kinderen zijn allergisch en vinden dit niet zo fijn. 

• Bloempotten op de venstertabletten zetten. 
Bloempotten aan de boekentassen rekken is te moeilijk, gevaarlijk. 

• Controles voor fietsers. 
Deze gaan weldra door met een leuke attentie voor de fietsers en hun fiets. 

• Meer de straat afsluiten om met de fiets naar school komen te stimuleren. 
(De plannen van de gemeente werden uitgelegd aan de groep) 

• Koekendoosje met logo. 
Misschien een idee voor volgend schooljaar. 

• Een ‘groene dag ‘ organiseren waarbij alle klassen iets doen rond biodiversiteit. 
Iedereen kan dan in groene kledij naar school komen. 
 

 
Enquête juf Lina. 
 

• De kinderen antwoordden op enkele vraagjes i.v.m. de werking van het 
leerlingenparlement. 

 
 
Binnenkort werken we deze ideeën verder uit en worden de klassen op de hoogte 
gebracht van wat we concreet gaan doen. 

 
De middag was weer eens veel te snel om.  Het was gezelligheid troef met als resultaat 
leuke ideetjes.  Dank u wel aan alle leerlingen en leerkrachten voor de mooie 
voorbereiding in de klas.  
 
Op naar het volgende leerlingenparlement ! 
 
Mevrouw Bernadette, juf Katleen, juf Lina en juf Cindy 
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