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Dag  kinderen en leerkrachten, 
 
Op vrijdag 8 november 2019 was het zover ….het eerste leerlingenparlement van dit 
schooljaar.  16 leerlingen stonden met een brede glimlach klaar om aan de tafel te gaan 

zitten en deel te nemen aan het gesprek.   Aan enthousiasme geen gebrek 😊. 
 
Mevrouw Bernadette, juf Katleen en juf Cindy 
 

 
 
Aanwezige leerlingen  :  
 
Lennert  en Julie uit 3A,  
 
Andreas en Lynthe uit 3B,  
 
Fleur en Laura uit 4A,  
 
Thiebe en Micha uit 4B, 
 
  
Noa en Helena uit 5A, 
 
Isak en Danaë uit 5B,  
 
Natacha en Rosalie uit 
6A, 
 
Juliette en Senna uit 6B 
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Hoofdpunten  van deze vergadering : 
- Resultaten enquête ‘goeiemorgen!’ bespreken.  
- Onze schoolbibliotheek : een beetje geschiedenis (De bib bestaat al 33 jaar ! )  Wat is er 
leuk aan? Hoe kunnen we de bibmoekes eens bedanken voor hun inzet ? 
 
Mevrouw Bernadette  gaf eerst een woordje uitleg i.v.m. de werking van het 
leerlingenparlement voor de nieuwe leerlingen. 
 
Resultaten enquête ‘goeiemorgen!’ 
 

De resultaten waren over de hele lijn positief.  We voelen ons goed op de school 😊 
 
Bij het binnenkomen op school is het leuk om een goeiemorgen te krijgen van een juf.  Dit 
is  niet altijd mogelijk doordat deze rondstapt op de speelplaats om een oogje in het zeil te 
houden.  Oplossing = naar de juf stappen, deze zal jou meteen goeiemorgen zeggen. 
 
Kinderen zouden het ook fijn vinden om elke ochtend bij het binnen gaan van de klas een 
goeiemorgen te krijgen van hun juf.  (high five, vuistje, knuffel, … was minder populair) 
 
Na de verbouwingen zouden we een bord kunnen hangen met vb. op ‘Hallo allemaal, fijn 
dat jij er bent!’ 
Mevrouw Bernadette gaf nog een woordje uitleg over de verbouwingen die gepland staan. 
 

 

Wat is er leuk aan onze schoolbibliotheek? 
 

 Er zijn veel verschillende soorten boeken. 

 Er zijn dikke boeken en dunne boeken. 

 Goed dat ze gesorteerd zijn per klas. 

 Er zijn ook strips aanwezig en wetenschappelijke boeken. 

 Er zijn boeken van leuke schrijvers zoals Roald Dahl. 

 Leuk dat er boeken van de bib bijgekomen zijn. 

 Je mag de boeken lang houden en verlengen. 

 De bibmoekes helpen jou als je niet kan kiezen. 

 De bibmoekes zijn steeds heel lief. 

 Onze schoolbib is gezellig. 

 Soms is het moeilijk om er stil te zijn als je raad wil vragen aan een vriendje.  (moet 
echter wel omdat er kinderen beneden zitten die les hebben) 
 

 Deze boeken/strips mogen er gerust meer zijn =  strips van FC de Kampioenen, 
boeken over voetbal en andere sporten. 
 

 Mevrouw Bernadette maakte de kinderen meteen gelukkig door het openen van 
haar ‘schat – kast’ en toverde 46 strips + boeken over voetbal tevoorschijn die 
weldra in onze schoolbib te vinden zullen zijn. 

 



Ter info = We zouden onze bibmoekes kunnen nomineren voor ‘de boekenjuffen van 
2020’.  We moeten voor het einde van 2019 iets indienen en kunnen zo een boekenpakket 
van 100 boeken winnen.   
 
 
Op welke manier kunnen we onze bibmoekes eens bedanken? 
 

 Merci’kes, bloemen, bubbels geven 

 Een liedje maken en zingen voor hen. 

 Een filmpje maken vol bedankjes van alle klassen. 

 Filmpje maken waarop we de werking duidelijk maken van onze bib, verkleden 
in de bibmoekes. 

 De bib versieren (slingers maken, post – its hangen met allemaal leuke 
boodschappen op,…) 

 Als ze toekomen op de school allemaal klaar staan op de speelplaats en ze samen 
bedanken. 

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

 
De tijd was weer veel te snel voorbij.  Snel nog een groepsfoto nemen en terug naar de 
klas na dit leuke gesprek.  Dank u wel aan alle leerlingen en leerkrachten voor de mooie 
voorbereiding in de klas.  
 
Op naar het volgende leerlingenparlement ! 
 
Mevrouw Bernadette, juf Katleen en juf Cindy 


