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1. Goedkeuring vorig verslag 

Verontschuldigd: Arantza (5c) 

- De LLR wist niet dat er een ruzieplek was, dit wordt in de loop van deze 

vergadering verder besproken. 

 

2. Opdracht per klas: bedenk een wedstrijdthema voor een 

versierwedstrijd 

- Pauline (6c):  

• Verschillende thema’s: the eighties of the nineties, de liefde, de winter, 

een periode uit de geschiedenis 

• Versieren van een klaslokaal over een periode van drie weken tot een 

maand 

• Een (wissel)beker of snoep als prijs 

- Luka (4a): 

• Thema Pasen 

• Versieren van mandjes, eitjes, knuffels, groepsfoto, ballonnen, slingers, 

tekeningen, letters met Vrolijk Pasen, deuren, ramen, steentjes… 

• Koptelefoons of een zetel voor de klas als prijs 

- Lars (3c): 

• Thema bloemen en slingers 

• Versieren in en buiten de klas 

➔ Bij stemming wordt gekozen voor het versieren van het eigen klaslokaal in 

een periode uit de geschiedenis. Volgende periodes komen elk drie keer aan 

bod: Prehistorie/oertijd – De Romeinese tijd – De Griekse mythologie – De 

middeleeuwen – De nieuwe tijd – De toekomst 

➔ De wedstrijd en het bepalen van de periodes per klas door lotjetrekking 

gebeurt op maandagmorgen 6 maart om 8.25u. in de hall. 

➔ TO DO: op vrijdag 3 maart op 13.45u. bereiden we met de LLR dit moment 



 

voor. 

➔ Het lokaal moet versierd zijn tegen maandag 27 maart om15.40u. 

➔ De jury (de vertegenwoordigers van de LLR) gaat rond op dinsdagmorgen 28 

januari. Zij komen die dag in feestkledij naar school       Elk jury lid mag 1x 15 ptn, 

1x 10 ptn en 1x 5 ptn geven. De eigen klas mogen ze niet beoordelen. 

➔ Op donderdagmorgen 30 maart om 8.25u. vindt de prijsuitreiking met 

wisselbeker plaats. Ook die dag komen de vertegenwoordigers van de LLR in 

feestkledij naar school. 

➔ TO DO: lotjes met de verschillende periodes en de wisselbeker- juf Hannelore 

 

3. Bavobrigade 

- Opdracht 

• Leerlingen troosten 

• Veters strikken 

• Rijen helpen vormen bij de speelotheek 

• Tussenpersoon toezichter en leerling (vb. voor verlegen kinderen) 

• Hulp als er een kind gekwetst is 

- Wanneer 

• 2 periodes tijdens de middagspeeltijd: 12.30u.–12.55u. en 12.55u.–

13.20u. 

• In de chill-zone, bij het voetbalveld, bij de toiletten en op de speelplaats 

- Herkenbaar aan het fluohesje en de pet. 

➔ TO DO: de vertegenwoordigers van het 6de lj. stellen een lijst op met de lln 

die deel willen uitmaken van de Bavobrigade. (6a is OK) 

➔ TO DO: de werking van de Bavobrigade wordt uitgelegd op de volgende 

personeelsraad zodat alle lkr op de  hoogte zijn. Daarna wordt dit uitgelegd in 

de verschillende klasen. 

 

4. Time out en rustplek 

- De rustplek 

 
= onder de trap aan de voordeur 

= een plek om de drukte van de speelplaats te vermijden, bij verdriet… 

= een plek om alleen te zijn! 

Materiaal: leesboeken, tekengerief, koptelefoon (in de kast) 

- Time-outplek 

 
= aan de klapstoelen bij het bureau van de directeur 

= lln worden ernaar verwezen door een volwassene 

 



 

- Plek in de hall voor een aantal specifieke kinderen 

= deze kinderen kregen hiervoor de toelating van de directeur, de 

zorgcoördinator of juf Tine 

- Het goed-maak-bankje 

 
= een plek waar kinderen de kans krijgen om een ruzie bij te leggen 

= komt rechts van de speelotheek 

 

5. Varia 

- Basketball-ring eventueel aan het groene hek van de chillzone, kant 

speelplaats? 

- Luca: met de klassen een verrassing maken voor eenzame en/of oudere 

mensen in een woon-zorgcentrum? 

- Savanna: hangmatten in de chillzone? 

- Elza: 100-dagen viering voor het 6de lj? 

- Louise: mogelijkheid om een betaald dessert te voorzien in de broodrefter? 

- Axelle: moeilijk om klasafspraken te maken voor het spelen met de klasbal 

- Pauline: beter toezicht op het NIET gebruiken van de klasbal bij regenweer 

- Muziek op vrijdag: de sportlkr nemen dit op zich  

 

Opdracht voor de volgende LLR 

Bedenk met je klas een leuke versieropdracht voor een wedstrijd. De LLR zal die 

organiseren en ook jureren. Thema? Prijs? Wanneer? 

 

  
 

  
 

 

 

 


