OLKO’s Schoolwerkplan

rubriek 0.2.3.6

ALGEMEEN
1 Aanwezig

Directie: Martine Vandemaele
Leerkrachten: Veerle Hennaert & Sofie Vieren
Leerlingen: Zara-Anouk & Luna-Lisa (L4), Yanaika & Yasmina (L5), Luka & Jara (L6)

2 Klasbezoeken

6de leerjaar  peuters, 1ste kleuter, 1ste leerjaar en 6de leerjaar
5de leerjaar  2de kleuter, 2de leerjaar en 5de leerjaar
4de leerjaar  3de kleuter, 3de leerjaar en 4de leerjaar
Wanneer je het verslag krijgt, ga je naar de klassen. Je vertelt kort wat we
besproken hebben en vraagt of alles duidelijk is. Je laat de leerkracht eventuele
ideeën noteren en brengt alles op de volgende vergadering terug mee.

3 Jaarplan

07-14 september 2018 : verkiezingen vertegenwoordigers
28 september 2018
: programmapunten verkozenen + schoolproject + olkoradio + Halloween + MOS: fluo-acties
12 oktober 2018
: terugkoppeling + Sint
09 november 2018
: terugkoppeling + kerst
18 januari 2019
: terugkoppeling + MOS: dikke truiendag
01 maart 2019
: terugkoppeling + solidariteit
26 april 2019
: terugkoppeling + laatste schoolweek
17 mei 2019
: terugkoppeling
juni 2019
: samen afsluiten
* vertegenwoordiger werkgroep aanwezig

VERSLAG VERGADERING 09/11
1 Kerst (juf Virginia)
-

-

kerstboom  de werkgroep is aan het sparen voor een valse kerstboom, maar
dit kost veel. Dit jaar dus misschien een voorlopige oplossing waardoor we in
de ‘solden’ een mooiere boom kunnen kopen
de klassen in kerstsfeer  bespreken met juf/meester
inkomhal  foto’s met harten per klas, in hartvorm, met filters: de
leerlingenraad verzamelt ook ideeën hiervoor
op de kerstmarkt verkoopt de leerlingenraad de overschot van de
ketnetkoekenbak voor de warmste week of poffertjes indien geen overschot 
de leerlingenraad versiert ook hun kraampje (in de gele zaal mogen ze
zelfstandig werken)
voorstellen liedjes om te zingen op de speelplaat
Ο Claudia de Breij - Mag ik dan bij jou
Ο Marco Borsato – Mooi
Ο Unicef – Hartslag
Ο Nick en Simon – Pak maar m’n hand
Ο Bart Peeters – Messias
Ο K3 – Je hebt een vriend
Ο Jan Smit & Gerald Joling – Echte vrienden

2 Terugkoppeling
/

WIJ HEBBEN NOG EEN IDEE!
Heb je nog ideeën die besproken kunnen worden in de
leerlingenraad?
Schrijf ze hieronder op.
1 Ideeën
1 ideeën dikketruiendag ..........................................................
2 .........................................................................................
3 .........................................................................................
4 .........................................................................................
5 .........................................................................................
6 .........................................................................................
7 .........................................................................................

2 Zijn er dingen stuk?
1 .........................................................................................
2 .........................................................................................
3 .........................................................................................
4 .........................................................................................

