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Dag  kinderen en leerkrachten, 
 
22 februari   12 uur   … de kinderen voor het leerlingenparlement staan al ongeduldig te 
wachten aan het bureau. Het is telkens fijn om te zien hoe enthousiast ze zijn. Ze leven zich 
in in de standpunten van anderen, ontwikkelen basisvertrouwen, detecteren noden en 
uitdagingen en proberen er mogelijkheden en  innovatieve oplossingen voor te bedenken, 
enz.  
Een waaier aan doelen die bereikt worden voor hun algemene ontwikkeling. 
 
Mevrouw Bernadette en juf Katleen 
 
Aanwezige leerlingen : Thaïs en Laura uit 3A, Ella en Alix uit 3B, Noa en Yuna uit 4A, Dorien en Sunay uit 
4B, Rosalie en Axelle uit 5A, Lore en Kato uit 5B, Louis en Dreas uit 6A 

 
 

Bespreking verslag vorig leerlingenparlement 
 

- Er werden extra touwen, ballen en hoepels aangekocht voor op de speelplaats. 
Aan de leerlingen wordt gevraagd om in de klassen nog eens te zeggen om hier 
respectvol mee om te gaan. 
Louis bekijkt nog eens welke ballen ze de beste vinden en laat dit weten aan mevr. 
Bernadette. 

- Het vijfde leerjaar werkt aan bloembakken voor op V2 
- De rode bank is verplaatst en de andere bankjes staan nu dichter bij elkaar. 
- Muziek mag over de middag. Je kan hiervoor de werfradio gebruiken. Iedereen 

bekijkt nog eens in de klas of er een stick met muziek is. De planning hangt aan 
het raam.  

- Juf Katleen mailt naar uitgeverij Plantyn om te kijken of de caravan van de 
Taalbende nog kan uitgeleend worden. 
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Nieuwtjes  
 

- In de toekomst staat er heel wat te gebeuren op vestiging 2. De 
nieuwbouwplannen voor het gebouw aan de straatkant hebben  vorm gekregen.  
Extra grote klaslokalen, nieuwe zorgklassen, ….    We kijken er al naar uit. 

 

- Onze schoolfeest op 4 en 5 mei  zal natuurlijk beestig tof zijn 😊  
We krijgen ook beestig bezoek van een ‘boerderijbende op wielen’.   
(www.boerderijbendeopwielen.be)  

 
De leeshoek in de klas  
 
De leerlingen kregen de opdracht om in de klas de leeshoek te bekijken en te bespreken. 
Enkele foto’s van de leeshoeken in de klas  
 

   
 

   
 
 
 
Ze bedachten heel wat haalbare ideeën om deze  nog leuker te maken. 
Misschien pikt de juf wel een ideetje op voor in de klas ? 
 

- De boeken sorteren per soort ( weetboeken- leesboeken-…) Leuk idee en een 
goede oefening. 

- De kast pimpen : schilderen, versieren met lichtjes,…   

- Meer strips ( misschien kan de Sint hier wel eens voor zorgen 😊 ?)  FC De 
Kampioenen is populair.  

- Leesmonsters in de boekenhoek hangen ( foto’s van kinderen die lezen)  

http://www.boerderijbendeopwielen.be/


- Gezelliger maken : kussentjes, zacht matje, dekentjes, knuffels,… 
- Een handpop/sokpoppen  voor bij het voorlezen 
- Een plekje zoeken waar de boeken liggen waarin je aan het lezen bent 
- Een lavalamp in de boekenhoek 
- Een houten leesboom op wieltjes waar de boeken op liggen  
- De radio gebruiken voor luisterboeken 
- Een kist aan de muur hangen voor ‘het boek van de week’ 
- Een ‘tent’ maken ( met een doek aan het plafond)  

 
Onze Favorieten uit de leeshoek van de klas 
 
3A  Meester Kikker   Paul Van Loon            Geweldig grappig  
3B   Het leven van een loser (logboek van Bram Botermans)  Jeff  Kiney         
        Grappig met leuke tekeningen.  
4A  Strips van FC De Kampioenen              Avontuurlijk, spannend en grappig 
4B   Dolfje Weerwolfje   Paul Van Loon       Grappig en spannend  
5A  De waanzinnige boomhut     Andy Griffiths       Avontuurlijk, met veel tekeningen, coole   
         uitvindingen 
5B   Optische illusies                                Ontspannend en uitdagend  
6A   Strips van De Kleine Robbe   Dupuis       Grappige tekeningen, goede humor 
 
De schoolbibliotheek 
 
De kinderen ontlenen wekelijks boeken in de schoolbibliotheek. We werken samen met 
de bibliotheek van Zele om het boekenaanbod up-to-date te houden. 
De kinderen mogen ook steeds suggesties geven voor nieuwe boeken.  
 

Onze leerlingen houden duidelijk van boeken met humor 😊 !  
Mevrouw Bernadette en ik kregen dadelijk zin om deze boeken ook te lezen. Gelukkig 
was het net kwartierlezen en konden we genieten van het leesmoment in de klas en zelf 
ervaren waarom deze boeken toppers zijn.  
 
Het was een fijne middag vol enthousiasme ! 
Voor deze inzet verdienden alle klassen een nieuw boek voor in de leeshoek. 
Want … 

  
 
Mevrouw Bernadette en juf Katleen  
 



 
 
 
 
                           
 
                                                                                                    
 
 
 
 
                                                                                                                      
 
                                                                                                                 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


