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1. Filmpje speelplaatsafspraken
Amber OK
Anastassia: moeilijk omdat de afspraken snel vergeten worden
 Zelf op reageren
 Vragen aan de juf/meester op de speelplaats
 Afspreken met de klasjuf/meester om het filmpje nog eens te bekijken
en te bespreken
Eloïse: als er niets mee gebeurt is dat een heel vervelend gevoel voor mij als
vertegenwoordiger van de LLR
Emilie: Filmpje is nog niet getoond en besproken in de klas
 Afspraak maken met de klasjuf/meester
Nicolas: OK
Ryan: OK filmpje is al twee maal getoond en besproken
Alexander en Nanou: OK, fijn dat de juf ernaar verwijst telkens als het speeltijd is
Emily: OK, er is verandering na het bekijken/bespreken van het filmpje
Victoria: Filmpje is nog niet getoond omwille van ziekte en slechte communicatie,
 Hier wordt aan gewerkt 
Thibaut: OK
Sep: OK
Gabriëlle: afspraak maken met de meester
2. Brief voor de kok
OK, fijn dat hij rekening houdt met onze wensen
3. Alles op zijn plek voor een leuke stek
Stek = sfeer, plaats
Als alles netjes en proper is, geeft dat een fijn gevoel en willen we dat ook netjes houden

LLR wil dit graag weer voorstellen met een filmpje omdat de leerlingen dan beter
opletten. In het filmpje weer tonen hoe het wel en niet moet. Het is ook leuk om de blije
reacties te tonen als het goed is.
Welke plaatsen willen we in de filmpjes tonen?
- De spelotheek en spelkoffer
- De papiertjes en het afval op de speelplaats
- De toiletten
- De klassen
- De hall en de gangen
4. Varia
Amber /
Anastassia /
Eloïse /
Emilie /
Nicolas:
* de vieringen in de klas zijn leuker dan de samenkomsten in de hall: kleine groepen,
minder lawaai, minder hinder van kinderen die te dicht zitten…
 Ook de andere vertegenwoordigers vallen hem bij
Ryan /
Alexander en Nanou:
* luchtverfrissers in de toiletten? -> we wachten het effect af van de volgende
speelplaatsafspraak)
* De klok hangt onder het afdak, kan die verplaatst worden? -> neen
* Binnenspelen voor 5 en 6 -> niet mogelijk omwille van de coronamaatregelen
* Meer planten in de klas
* Planten en bloembakken op de speelplaats, eventueel verzorgd door 5 en 6
* De ‘Goedmaakbank’ installeren op de speelplaats
Emily /
Victoria:
* De volgorde van de warme refter eens wisselen -> te begrijpen, voorlopig opgelost
aangezien er vanaf volgende week geen warme maaltijden meer zijn.
* De verslagen worden niet doorgegeven -> elk verslag 2x/klas bezorgen: 1 voor de lkr, 1
voor de ll
Thibaut:
* Hoe zit het met de dek-latten voor de goals?
* Kan de zitbank in de aarde op een andere plaats staan? De schoenen worden er heel
vuil en de juf/meester is hier niet blij mee.
Sep
* Wat doet de kok met onze lievelingsmenu? -> Hij heeft alle gerechten de voorbije drie
weken klaargemaakt 

Gabriëlle
* Er wordt sneeuw/vuilnis van op het dak naar beneden gegooid! -> dit wordt
doorgegeven aan de leerkrachten die op toezicht staan.
5. Planning van de LLR schooljaar 2020-2021
03/09 Voorbereiding
18/09 Verkiezingen in de klas
28/09 LLR
16/11 Voorbereiding
23/11 LLR
11/01 Voorbereiding
25/01 LLR
15/03 Voorbereiding
22/03 LLR
10/05 Voorbereiding
17/05 LLR
23/06 Uitstap

