
 

 

Vergadering kinderparlement 11/02/22 
 

Digitale vergadering met alle klassen van 4L tem 6L, mevrouw de directeur en juf Kathleen 

 

Wij bespraken samen met mevrouw de directeur alle voorstellen die het kinderparlement reeds deed 
in december ’21. Wij bekeken wat haalbaar is en wat niet en volgende voorstellen zullen op onze 
school gerealiseerd worden: 

- Darts spelen tijdens de middagpauze: er zullen dartsborden worden aangekocht met pijltjes 
die niet gevaarlijk zijn voor kinderen 

- Meer fietsenstalling: voorlopig is dit nog voldoende, maar dit wordt verder opgevolgd 
- Meer diabolo’s voor tijdens de middagpauze: deze zijn aangekocht en zitten reeds in de 

spelkoffer 
- GFT vuilnisbak voor op de voetbalkoer en oprit: deze zijn aangevraagd  
- Basketring op de speelplaats: er worden twee losstaande palen aangekocht maar zou kunnen 

pas tegen einde schooljaar  
- Voetbalkoer: nieuwe netten onder de containers, zodat bal niet wegrolt  dit is in orde 

gebracht door de klusjesman 
- Voetbalkoer: netten onder de leescaravan, zodat bal niet wegrolt  dit zal bekeken worden 

of dit mogelijk is of niet 
- Voetbalkoer: nieuw scorebord voor voetbal  de wasknijpers zijn stuk, deze zullen vervangen 

worden 
- Voetbalkoer: speelgoed voorzien  hier zal voor gezorgd worden -> staat klaar voor na 

krokusvakantie 
- Oprit: picknicktafels voorzien  dit is reeds gebeurd 
- Oprit: met bal spelen  dit wordt bekeken met de leerkrachten. Wanneer er niet met de bal 

wordt gevoetbald, kan dit in principe -> wel met mousse ballen 
- Verloren voorwerpen bezorgen aan mensen die in armoede leven  wanneer deze 

voorwerpen tijdens de zomervakantie nog op onze school aanwezig zijn, bezorgen we deze 
aan mensen die dit nodig hebben 

- Meer planten en struiken op onze school  dit wordt gepland naar de toekomst toe, als 
nieuwe kleuterafdeling klaar is , voorlopig moeten we het doen met de plantenbakken 

- Nieuwe speeltuin op de plaats waar nu de containers staan (tuin)   dit wordt gepland naar 
de toekomst toe, als de kleuterafdeling klaar is 

- Grote kerstboom in het midden van de speelplaats  we houden dit idee in ons achterhoofd 
voor wanneer het kerstmarkt is op school 

- Klasdiertje  mag in overleg met de juf en rekening houden met allergieën van leerlingen 



- Kermis op school  leuk idee voor alternatief schoolfeest of einde schooljaar  
- Slaapfeestje op school  kan in overleg met de klasjuf  

 


