
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 januari 2017 
16 januari 2017 

 
 
 
Dag  kinderen en leerkrachten, 
 
Voor de laatste keer schoven de kinderen van 6A mee aan de tafel van ons 
leerlingenparlement. We bedanken hen voor de fijne ideetjes die ze naar voor brachten 
gedurende hun lagere schooltijd. We hopen dat ze in het middelbaar ook inspraak hebben 
in het leven op school.  
 
Mevrouw Bernadette en juf Katleen 
 
Aanwezige leerlingen : Stan en Lies uit 3A, Micha en Runar uit 3B, Jin en Keano uit 4A, Ella en Maurice uit 
4B, Brend en Kerem uit 5A, Pieter en Edward uit 5B, Jinte en Laura uit 6A  

 
Hoofdpunt  van deze vergadering :  jaarthema schooljaar 2019 - 2020 

 
Opvolging vorig verslag 
 
Kwartierlezen : 
De kinderen vinden het heel leuk dat de juf ook mee leest. 
In een klas had de juf strips van de bib mee die de kinderen graag lezen, dit zorgt voor 
meer leesplezier. 
In 3B is er een nieuw boekenrek. 
De leescaravan van Plantyn bestaat jammer genoeg niet meer. 
Volgend schooljaar zal het moment dat er gelezen wordt verschuiven naar de 
voormiddag.  
 

Een primeur 😊 
 
Op vestiging 1 komen er volgend schooljaar 2 nieuwe speeltuigen op de speelplaats : een 
trein en een klim- en speeltoren.  
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Natuurlijk vond iedereen dit super nieuws om te vertellen in de klas.  
 
Dol op de wereldbol  ( jaarthema 2019 – 2020 )  
 
De kinderen hadden een spervuur aan ideetjes voor ons klaar om dit jaarthema verder 
uit te werken. Alle  ideeën zullen worden doorgegeven aan de leerkrachten van de 
werkgroep Jaarthema.  
 
Ideeën  
 

- Elke maand naar een ander land of continent gaan 
- Weetjes leren over de verschillende landen 
- Onze school versieren met zelfgemaakte vlaggen 
- Een wereldbol maken uit papier-maché 
- Gerechtjes maken uit de verschillende landen en een markt houden. 
- Landenquiz 
- Mini-Europa, studio Globo,… bezoeken 
- Op het schoolfeest spelletjes spelen van verschillende landen 
- Bezoek aan de Zoo of Pairi daiza ( dieren uit verschillende landen) 
- Leren over de verschillende godsdiensten 
- Leren over het ontstaan van de wereld 
- Kledij in alle landen bekijken 
- Je eigen ideale wereld ontwerpen 
- Elke klas stelt een land tentoon  met spullen uit dat land. 
- Elke dag een ander land tijdens de gekke week 
- Verschillende talen leren 
- Als warme maaltijd eens een typisch gerecht eten 
- Hoe moet het verder met de aarde ( klimaat, vervuiling,…) ? 

 
Over deze plaatsen willen we meer weten :  
 

- Spanje 
- Frankrijk 
- China 
- Kroatië 
- Verenigde Staten 
- Zuid-Afrika 
- Verenigd Koninkrijk 
- Japan 
- Ijsland 
- Curaçao 
- Polen 
- Peru 
- Italië 
- België  

 
 



Het laatste leerlingenparlement van het schooljaar was weer geslaagd. 
Bedankt voor de goede voorbereiding in de klas !  
Mevrouw Bernadette en juf Katleen                           

 
De tijd was weer veel te snel voorbij.  Dank u wel aan alle leerlingen en leerkrachten voor 
de mooie voorbereiding in de klas.  
 
Op naar het volgende leerlingenparlement ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


