VERSLAG VERGADERING LEERLINGENRAAD 06/10/2016
Aanwezig:

Bram, Tessa, Bayram, Kimberly, Jonathan, Jesse, Lien, meneer Peeters

Verontschuldigd: niemand!
Afwezig zonder verwittigen (graag volgende keer iets laten weten!): niemand
Verslag: Jonathan
1 Welkom
Overlopen aanwezigheden
Overlopen agendapunten van vandaag + vragen wie nog iets aan de agenda wil toevoegen
2 Opvolging vorige vergadering

Taak

Wie doet het

Hoe is het ermee

Aan de directeur vragen of we lokaal C5 mogen gebruiken
voor de studiekeuze-markt

Bayram

In orde, we mogen!

Koekjes meebrengen voor tijdens vergadering

Jesse

Vergeten! Volgende keer!

3 Fluovestjes
Vraag van de directeur: kan de leerlingenraad leerlingen aanmoedigen om een fluovestje te dragen wanneer ze
met de fiets of te voet naar school komen?
Antwoorden op de vragen:


Kunnen we ons vinden in de vraag van de directeur? Ja, verkeersveiligheid is belangrijk. Fluovestjes zijn
helaas nogal lelijk, daarom dat niemand ze draagt.



Wat doen we eraan? Pimp je fluo-actie!



Wanneer willen we dat doen? Week na de krokusvakantie - dinsdagmiddag

Pimp je fluo-actie
- Mama’s en oma’s met naaimachine uitnodigen: Lien
- Fluostof aankopen en in leuke vormen knippen (hartjes, sterren, …): Tessa en Lien
- Leerlingen mogen stukjes fluo uitkiezen of zelf knippen en op hun rugzak, jas, … laten naaien
- Resultaat = hippe fluo!
Voorstellen + toestemming vragen aan de directeur: Jonathan en Bayram
Pas als er toestemming is, begint de rest aan zijn taak.

4 Voetbaltornooi
IDEE: voetbaltoernooi tijdens de middagpauze!



Hoe gaan we dat organiseren?

Vooraf inschrijven met ploeg van 5 personen. Zowel leerlingen als leerkrachten mogen meedoen.


Wanneer zou het match zijn?

Op dinsdag- en vrijdagmiddag.


Hoe gaan we dit bekend maken?

Kimberley maakt leuke posters, we hangen die op in de kleedkamers en de gangen. De dag voor de eerste
match, komt de leerlingenraad in voetbaltenue naar school.
Kimberley maakt inschrijfpapieren die we dan kunnen uitdelen.
5 Verslag van de schoolraad
Het is nog geen schoolraad geweest. Volgende vergadering brengt Tessa de agenda mee van de schoolraad,
dan kunnen we kijken waar we ons op moeten voorbereiden.
6 Variaronde


Jesse verontschuldigt zich omdat hij de koekjes is vergeten. Hij belooft volgende keer dubbel zo veel
mee te brengen. Leve Jesse!

Datum volgende vergadering: 7/11/2016

7 TO DO LIJST
Taak (deze haal je uit het verslag)

Tegen wanneer

Verantwoordelijke

Koekjes meebrengen voor tijdens vergadering

Volgende vergadering

Jesse

Toestemming vragen directie voor fluo-actie en voetbaltornooi

Zo snel mogelijk

Bayram en Jonathan

Mama’s en oma’s met naaimachine uitnodigen

Dinsdag na krokus

Lien

Fluo-stof aankopen en in leuke vormen knippen

Dinsdag na krokus

Tessa en Lien

Posters en inschrijfstroken voor voetbaltornooi

Na toestemming

Kimberley

Agenda schoolraad meebrengen

Volgende vergadering

Tessa

