Vergadering kinderparlement – 01/04/2022
Aanwezig: leden van het kinderparlement, directeur, juf Kathleen
-

-

-

-

-

Bibbox: juffen geven voorkeur van boeken en spelletjesdoor, maar leerlingen vragen of zij
ook eens voorstellen mogen doen -> juf Kathleen bespreekt met leerkrachten
Klimmuur: noppen om aan de muur te bevestigen -> mevrouw de directrice bespreekt met
preventieadviseur
Rekstok op speelplaats -> mevrouw de directrice bespreekt met preventieadviseur
Netten onder de caravan: gevraagd aan de klusjesman – dit is een niet zo evidente opdracht,
niet direct mogelijk
Studie: zorgen voor meer strips – graag eens wisselen met de strips in de zorgklas(FC De
Kampioenen – Jommeke – Mega Mindy – K3 – Buurtpolitie – Spring) -> juf Kathleen wisselt
strips en bespreekt met mensen van de studie
Studie: sneller naar buiten wanneer kindjes klaar zijn, er is anders meer lawaai  kunnen we
een oplossing bedenken voor het lawaai? Hoofdtelefoons voor studie? Doorgeven aan de lkr
zodat er beter op gelet kan worden. -> juf Kathleen doet dit
Basketring op de speelplaats: volgend schooljaar 2 afzonderlijke palen die verplaatst kunnen
worden
Muziek op de oprit: liedjes gebruiken van de kinderfuif + oplijsten welke liedjes de
onderbouw graag horen  werken met een playlist -> juf Kathleen volgt dit op en bespreekt
met lkrn van de oprit
Iets bakken of maken voor een goed doel -> juf Kathleen bespreekt met klasjuffen
Versiering op de speelplaats naar thema van het jaar vb Pasen, Kerstmis, ed -> Kan
Voetbal: andere klassen komen zich moeien met het voetbalspel. Eventueel picknicktafels ter
afbakening van het terrein  zullen we verzetten -> Juf Kathleen bespreekt met lln van 6L ->
Juf Kathleen bespreekt met juf Leen om scheidsrechters aan te duiden
Kasteeltje: max met zoveel lln – niet recht staan op banken  eventueel werken met een
pictogram op kasteeltje, zodat dit duidelijk is -> juf Kathleen zorgt hiervoor
Meer klasoverschrijdende activiteiten organiseren met een doorschuifsysteem, want lln
vinden dit fijn -> juf Kathleen geeft dit door aan de juffen

