
 

 

 

 

 

 

Verslag leerlingenparlement   21/05/2021 

Zie ook het document met de voorbereiding van de verschillende klassen. 

Het videoverslag van deze vergadering wordt gemaakt door de kinderen van het vijfde leerjaar 

 (Oona en Lies) 

Aanwezig : Oona 5A, Lies 5B,  Lotte 6A, Jelle 6B, Lennert 4B, Andreas 4A, Merel 3B, Lindsay 3A  

Juf Cindy, juf Katleen  

Ideeën rond het jaarthema ‘ een school met een verhaal’  

De leerlingen die aanwezig waren op het leerlingenparlement haalden uit alle toffe voorstellen de 

beste  die zij eventueel in het jaarthema wilden  

- Zelf een boek/verhaal/strip maken met de school – een doorgeefsysteem 

- Een quiz over boeken 

- Escaperoom met opdrachten over boeken 

- Favoriete schrijvers zijn zeker Roald Dahl, Marc De Bel en Paul Van Loon 

- De boeken van ‘ de waanzinnige boomhut’ zijn populair van 3 t.e.m.6 

- Ook Harry Potter en Geronimo scoren hoog 

- Strips worden door alle klassen als heel leuk ervaren 

- Luisterverhalen van Het Luisterhuis of van de Verhalenkoning 

- Op speciale plekken voorlezen zoals de zolder – we vinden het ook leuk als mevr. Bernadette 

voorleest.  

- Zoekboeken zijn ook heel leuk. 

Het verkeer aan onze schoolpoort. 

De kinderen weten heel goed wat de problemen zijn aan de schoolpoort ( ergernissen) 

Veel problemen zullen misschien opgelost zijn als de schoolomgeving aangepakt wordt – dit gebeurt 

in de toekomst – er komt een schoolstraat met slagbomen. 

Het gedrag van de autobestuurders moet echt anders. 

We doen dit schooljaar nog een korte actie  om de mensen bewust te maken van het gevaar van hun 

gedrag. 

We starten met ‘ parkeren op het voetpad’  en maken hier een filmpje van ( Hoe moet het wel ? Hoe 

moet het niet ?)  



Volgend schooljaar doen we zeker verder met acties ( groene duimen voor goed parkeren, slogans 

voor een aangepaste snelheid, …) 

Juf Katleen zal met enkele leerlingen een mailtje sturen vanuit ons leerlingenparlement naar de 

schepen van verkeer en de burgemeester waarin we hen laten weten wat ons ergert aan de 

schoolpoort en wat we zullen doen.  

Varia 

De leerlingen van 5 vragen om een droge stalling voor de steps.  

 

 

 


