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Aanspreekpunt: Christophe, Tine

Doelen voor
schooljaar
2018-2019

● …peperboekenhuisje opstarten

● …gekende animatie op de speelplaats weer doen herleven

● …nadenken/uitwerken over de animatie in de toekomst

Vergaderdata
2018-2019

● 14-3-2019

●

Aanwezig

● Klasvertegenwoordigers



● Meneer Geert

● Hilde, Tine

Verontschuldig
d

● Christophe, Ilse

Agenda
● Toelichting door meneer Geert ivm herinrichting speelplaats en verhuis

● Opvolging : Kiva-carnaval

● Opvolging en verwachtingen PBH.

ONDERWERP BESPREKING & BESLUIT TO DO

1.

1. Presentatie van de directeur over de werken aan de nieuwe 
speelplaats.

 Er volgden enkele vragen van de leerlingen:    

-wat met de rijen na de verhuis van de klassen?

Meneer Geert



-blijft de zandbak?

  - waar komen de fietsenstallingen?

   -waar zal welke klas spelen?

2.

2. Evaluatie van de KIVA/Carnavalnamiddag:

-Heel goede organisatie, veel keuzemogelijkheden, mag zeker opnieuw
worden gedaan.

-Het bouwen met hout was heel goed.

-De spelletjes bij meester Bart waren overvol. Misschien over twee 
groepen/zalen verdelen zodat er meer kinderen aan kunnen 
deelnemen. 

    Eventueel een begin uur aangeven zodat je weet hoelang je moet 
wachten zoals bij de yoga.

-De letters KIVA waren te snel vol, volgende keer deze groter maken 
zodat het wedstrijdelement langer duurt.

4. Probleem bij de fietsenstalling buiten. Die staat overvol!



   -De steppen staan in de weg wanneer je de fiets er achteruit uittrekt,

   -De pedalen van de fietsen steken in de wielen van de buurfiets 
omdat ze zo dicht tegen elkaar staan.

   -Bij regenweer is het zadel nat en krijg je een natte broek.

  - De kinderen maken blijkbaar geen gebruik meer van de stepstalling 
aan de kleuterklassen.

  - Bij wieltjesdag worden steppen van andere kinderen gebruikt. Vaak 
is je step dan beschadigd. 

   -Er zijn al steppen gestolen.

   -De fietsenstalling bij de nieuwe speelplaats moet groter en 
overdekt.

   -Er moet vlug duidelijkheid komen over de huidige fietsenstalling: 
wie moet waar gaan staan?

----------------------------------------------------------------------------------------------

3. Het peperboekenhuisje bespreken is niet gebeurd omdat er een 
opmerking kwam over de fietsenstalling.

Verslaggever: Hilde, Tine


