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●
●
●

Carnaval
Speelhuisje
Speelplaats

ONDERWERP

BESPREKING & BESLUIT

TO DO

Bevragen naar:
1. UIT VORIG
VERSLAG

Overleg werd in de meeste klassen al beter voorbereid.
Er is nog wel steeds ruimte voor verbetering.
-

-

2. AGENDAPUNT A:
Carnaval

-

Naam
● …

Carnaval
Speelhuisje
Speelplaats

Per leerjaar, klasoverschrijdende activiteiten:
● Film!!!
● Spelletjes (van thuis meebrengen)
● Verkleden (op school of van thuis uit) +
aandacht voor diegenen die geen verkleedkledij
hebben.
● Fuif
● Geen les
● Knutselen
● Spelparcours
Opdrachten tegen de leerkrachten

Naam
● …

-

3. AGENDAPUNT B
Speelhuisje

-

Later naar school komen
Brunch per klas
Toneeltjes / modeshow / verkiezing mooiste pak (per
leerjaar)
Schminken
Pannenkoeken / wafels / drankje
SNOEP!!!
Speelplaats, gangen versieren, zelf versiering maken
Per leerjaar in de turnzaal vieren: dansen, gek doen
Straatstoet
Muziek op de speelplaats
- Meer (lange) springtouwen
- Extra klasbal
- Spikeboard
- Meer skateboards (echte)
- Badmintonset
- Springstokken
- Kapla / bouwmateriaal
- Waterpistolen (zomer)
- Tennisballen
- Net (volley)
- Hoelahoepen
- Memory
- Steps
- Petanque
- Botsballen
- Skeelers
- Nieuwe ballen voor scoop
- Extra goalen
- Handpoppen + poppenkast
- Helmen
Lange wachttijden
Niet iedereen wacht zijn beurt af
Nieuw eindsignaal instellen
Controleurs op de speelplaats om ervoor te zorgen dat
iedereen correct speelt met het materiaal

Naam
● …

-

4. AGENDAPUNT C
Speelplaats

-

- Uitlenen op naam + foto nemen van de uitlener
- Meer Kaartjes
Gras
Dieren / kippenhok met kippen
Meer kans om te voetballen + groter voetbalveld / muur
voor muurke shot
Schommel, wip, vliegende hollander
Iets aan de plassen doen
Skateplek
Klimplek / nieuw klimrek zoals het vorige
Afdak boven zandbak
Wanneer worden de middagclubjes terug opgestart?
Meer baren
Plek om te tennissen
Trampoline
Springkasteel (voor een weekje)
Parcours
Graafmachine voor in de zandbak (kleintje)
Een hut / boomhut + kabelbaan vanuit de boomhut /
hoogteparcours
Meer plantjes
Geen takken meer van de bomen trekken
Niet met stokken spelen
Meer glijbanen
Niet iedereen houdt zich aan de kleur-codes
Mooie muurschilderingen door de lln / versieren met
vlaggetjes / speelplaats laten versieren door de leerjaren
(beurtrol)
Afkoelhutje
Spiegel op de muur
Buis om door te kruipen
Schema voor de put beter opvolgen
Elders op de speelplaats GEEN voetbal
Glijbanen zijn enkel om op te glijden en zonder voeten =>
vies en vuil
Middagclubje na corona: schaakclub
Discoplaats voor als er muziek opstaat

1A:

2A:

2B
5. AGENDAPUNT D
Varia

-

WC’s nog steeds op letten om ze proper te houden,
goed te ruiken, ook de wasbakken. Mat ervoor om je
voeten af te kuisen

-

Bredere gang, het is er te druk
Betere bescherming voor de planten op de speelplaats
Betere afspraken bij de bel, niet alle kinderen gaan
naar de rij
Grote kinderen moeten stoppen met vervelend te doen

-

-

Meer communicatie over preventief en/of behandeling
tegen luizen
Algemene regels over gebruik glijbaan (bv. niet in het
midden opstappen)
Waterplassen voor de glijbaan oplossen

-

Bij slecht weer binnen blijven / spelen?

-

Zou mevr Ann nog eens kunnen langskomen (Amir)?
Voorleesouders
Activiteiten met ouders
Gamen op school

-

Valentijnactiviteit? (namen in pot, naam trekken en iets
leuks doen voor die persoon)

4A
4B

4C

Volgende vergadering

Vaak te wild op de bergen, dan kan je er eigenlijk niet op
Darts (maar hoe dan met veiligheid?)
Uitkijken naar de pizzapastabrug!
Ontmoetingsplekje players
Niet op de banken lopen
Basketbalring herstellen
Rustige zones
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