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 28/09
1 Griezelfeest (juf Nele & juf Joni)
Griezelcasino 25/10
 spelletjes: 4 op een rij, leerkrachten die rondlopen en kleine opdrachten
geven
 leerlingenraad helpt: zakjes jetons uitdelen, kinderen welkom heten
 vrijdag 19/10: leerlingenraad staat griezelig verkleed aan de poort om
reclame te maken
- Luka, Jara, Yanaika: ’s ochtends
- Zara-Anouk, Luna-Lisa, Yasmina: namiddag

2 Programmapunten









pannenkoekenverkoop: we hebben al koekenverkoop
SPEELPLAATS: de leerlingenraad denkt erover na en tekent ontwerpen
- chillhoekje op de speelplaats: in de trein of bij de banken of in hoekje
bij tribune  tegen de volgende leerlingenraad ideeën verzamelen
- voetbalveld vernieuwen  dit schooljaar wordt de muur vervangen,
dus nadenken over hoe we het voetbalveld inrichten, waar het kan
- groen op de speelplaats  de speelplaats in zijn geheel aanpakken en
vernieuwen
dieren op school en in de klassen  af te spreken per klas
rommelmarkt organiseren voor zonnepanelen  zonnepanelen zijn heel duur,
maar misschien kan een rommelmarkt wel voor iets anders: BESPREKEN IN
PERSONEELSVERGADERING
muziekinstrumenten voorstellen in de lagere school  per klas bespreken
muziekklas op school  waar?
eetzaal: foto’s kinderen, optical illusions

3 MOS: fluo-actie (juf Katrien)
Hulp leerlingenraad bij controles
 terug zoals vorig jaar met kaart stickers verzamelen
 als beloning bij volle kaart fluo-stift

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

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

