
 

 

 

 

 

 

Leerlingenparlement 12 maart 2021 

 

Aanwezig: Lander DC en Jelle (6de leerjaar), Lies en Jarne (5de leerjaar), 

Casper (4de leerjaar), Merel en Eefje (3de leerjaar), Juf Kathleen en juf 

Cindy 

Positieve dingen die ze zeker willen behouden: 

• Wieltjesdag op woensdag  

(er wel voor zorgen dat het 3de, 4de, 5de of 6de leerjaar geen turnen 

heeft het 2de en 3de lesuur = teveel kinderen tijdens de speeltijd) 

• Spel van de maandag 

Is heel leuk en zeker behouden 

Circuskoffer was een voltreffer, mag gerust langer dan één maand 

• De nieuwe goals zijn super 

• Bakken voor elke klas zijn leuk maar wel snel stuk, heel slordig 

(meenemen naar volgende leerlingenparlement om oplossing te 

vinden) 

• De middag zeker behouden: 5de en 6de eten in de klas, 3de en 4de 

eten in de eetzaal, het apart spelen per graad ervaren ze als super 

Extra toezicht van juf Tamara is goed, is een lieve juf.  De ruzies 

zijn sneller opgelost. 

 

Negatieve dingen die ze willen veranderen: 

• Rustig hoekje 

Is niet echt hoekje om rustig te zitten.  Afdak en kussentjes zou 

leuk zijn.  Nodigt niet echt uit om erin te zitten. 

• Dambord kan niet meer gebruikt worden omdat er nu picknicktafel 

staat.  Kan deze verplaats worden? 



• Basketbalringen staan nu opgesteld dat er geen match kan 

plaatsvinden.  Misschien ze draaien zodat het wel kan. 

• Jassen op de speelplaats aan of uit?  Duidelijk maken door bord 

jassen uit – jassen aan 

• Bouwplannen doorsturen naar de klassen zodat alle leerkrachten 

deze kunnen bespreken en de kinderen zicht hebben op wat er zal 

komen.   

• Bouwwerken brengen veel vuil en een beperkte speelruimte mee 

• Voetbalveld (kunstgras?) 

• Blokken om op te springen en klimmen zou leuk zijn.  Zo moeten 

we niet op de banken, … staan. 

• Toiletten 

Sommige lampen stuk.   

 

Maandag maken we met de 2 kinderen van het 6de leerjaar een filmpje 

waarin het verslag verteld wordt.  Dit filmpje kan dan dinsdag in de 

klassen getoond worden. 

 

Volgende keer gaan we met dezelfde kinderen aan de slag.  Het was 

een hele fijne groep die alles goed kon verwoorden en heel goed naar de 

anderen konden luisteren.  We hebben zin in de volgende editie. 

Wat staat volgende keer zeker op het programma? 

- Hoe verkeersveiligheid in de kijker zetten? 

- Hoe omgaan met het speelgoed op de speelplaats?  Orde 

behouden?  

(deze puntjes zouden we ook al meegeven als opdrachtje in het verslag 

naar de klassen toe) 

 


