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Dag  kinderen en leerkrachten, 
 
Op een grijze regenmiddag  hielden we ons tweede leerlingenparlement van dit schooljaar. 
Terwijl de regen en de wind buiten lelijk huis hielden, was het bij ons binnen lekker warm. 
De kinderen brachten weer heel wat ideeën uit de klas mee en deelden die met elkaar.     
 
Mevrouw Bernadette en juf Katleen 
 
Aanwezige leerlingen : Emiel en Jarne N. uit 3A, Margot en Florian uit 3B,  Lander DC en Lotte uit 4A, Bora 
en Axl uit 4B, Finn en Sebastian uit 5A, Edward en Sem uit 5B, Mathias en Feyziye uit 6A 

 
Hoofdpunten  van deze vergadering :  kwartierlezen, speelplaatswerking V2 
 

 
Evaluatie  kwartierlezen  
Sinds dit schooljaar lezen we met de hele school op een vast moment. De kleuters doen 
dit op woensdag en de lagere school op vrijdag. 
Tijd om dit eens te evalueren met de kinderen, vonden we.  
      

De meeste kinderen vinden het leeskwartier supertof 😊 😊 😊  !!!!   

Het is dan zeer rustig in de klas en er zijn kinderen die zeggen dat ze hierdoor beter 
lezen.  
Het mag zelfs meerdere keren per week zijn.  Sommige kinderen zouden het liever ’s 
morgens hebben of op het einde van de schooldag 
Enkele kinderen lezen niet zo graag. Misschien kan de klasgroep hen overtuigen  
dat lezen toch soms plezant kan zijn bv. door te vertellen over een leuk boek dat  
ze lazen, door boeken voor te stellen, … 

 
- Leuke ideetjes die we zeker voorleggen aan de andere leerkrachten : 

 

 Tijdens de zomerperiode  ook buiten lezen of eens op een andere plaats. 
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 De ene week zelf lezen, de andere week leest de juf voor. 

 Een rustig muziekje op de achtergrond 

 Een zeteltje voorzien in de klas 

 Na het lezen even lekker dansen 

 Boeken van thuis meebrengen 

 Op gekke plaatsen lezen in de klas 

 Kan de leescaravan nog eens komen ? ( nvdr. De  leescaravan is al op onze 
school geweest.  We bekijken zeker of de leescaravan  nog bestaat en of hij 
nog eens kan langskomen)  

 
 
 
 
 
 
 
Wat alle kinderen heel fijn vinden is dat de juf of meester ook leest tijdens het            
leeskwartier . Ook mevrouw Bernadette die komt meelezen vinden ze tof. Lezers die ons 
komen bezoeken tijdens het leeskwartier zijn welkom! 
 
 
De speelplaats op vestiging 2 
 
Regelmatig hoorden we tijdens het leerlingenparlement dat de speelplaatswerking  op 
vestiging 2 nog beter kan. 
De bedoeling was om even met de kinderen rond te stappen op de speelplaats om dit ter 
plaatse te bekijken. De weergoden waren ons echter niet goed gezind dus werd het een 

korte wandeling ☹ 
 
De ideeën die de kinderen hadden werden in de klas besproken. 
 

 Meer gras op de speelplaats. Dit werd nogmaals besproken maar is niet haalbaar 
met de plaats die we nu hebben. 

 Meer dikke touwen ( om paardje te spelen 😊 )  : deze worden besteld. 

 Ook een kerstboom op V2. Dit idee vinden we zeer leuk. Nu is het al een beetje te 
laat maar het staat zeker genoteerd voor kerst 2019. 

 De ballen die in de goot liggen worden er binnenkort uitgehaald.  

 De rode bank onder het afdak plaatsen ( Dit is ondertussen al gebeurd 😊 !)  

 Bekijken of de bankjes aan de boom niet kunnen verplaatst worden ( dichter bij de 
ronde tafel)  Dit moet praktisch bekeken worden. 

 Grotere goals. Omdat het voetbalveldje niet zo groot is, zou het niet handig zijn 
om te spelen met grotere goals. 

 Graffiti op de speelplaats. Dit kan bekeken worden. Eventueel op grote panelen. 

 Lichtjes in de rustige hoek  

 Een zandbak. Deze is er al geweest maar er werd niet  mee gespeeld waardoor hij 
terug weggehaald is. 



 Muziek op de speelplaats. Dit mag al elke middag bij goed weer. 

 Lijnen langs het voetbalveld. Dit wordt bekeken. 
 
 

 
 

De kinderen dromen natuurlijk graag eens 😊  Een soccerplein, overal matten, een 
trampoline , een glijbaan, een klimrek, een kinderboerderij, een boomhut,….  zijn hele 
mooie dromen maar jammer genoeg kunnen die niet altijd uitgevoerd worden.  
 
 
Het was weer een goedgevulde, leerrijke  middag.  
Bedankt voor jullie enthousiasme ! 
  
 
 
 
 
 
                           
 
                                                                                                    
 
 
 
 
                                                                                                                      
 
                                                                                                                 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


