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3 februari 2023 

 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Verontschuldigd: juf Daphné, Louise (4c) 

OK 

 

2. Bavobrigade 

1. Suggesties voor de BB 

• Scheidsrechter bij voetbal (3b, 4a, 5a, 5b, 6c) 

• Ruzies oplossen (3c, 5a)  

• Troosten, knuffels geven, veters strikken (3c) 

• Toezicht bij kinderen die binnen blijven, in de toiletten (3c) 

• Een vriendje zoeken voor kinderen die alleen zijn (3c) 

• EHBO (5a) juf Hannelore neemt dit mee om eventueel lessen EHBO te 

organiseren in de derde graad 

• Rijen helpen vormen bij de speelotheek (6b) 

• Goed idee omdat de lkr vaak geen tijd hebben om ruzies te helpen 

oplossen (4b) 

• Toch moeilijk voor kdn die verlegen zijn en geen dingen durven vragen en 

lkr en kdn die ze niet kennen (4b) 

• Geen verklikker zijn (6b) 

2. Wanneer en waar werkt de BB? 

• Onder de middag (3b, 3c) maar wel met aflossing (5a, 5b, 6c) 

• Met 4 lln: 1 bij voetbal, 1 die rondloopt, 1 bij de chillzone en 1 bij de 

toiletten (3c) 

• Elke speeltijd (4a) 

3. Hoe maken we de BB zichtbaar? 

• Met een pet waarop ‘Bavohulp’ staat (3b, 4a) 

• Met een fluohesje (3c, 4a, 5b, 6c) 

• Liefst een klein kenteken dat niet opvalt, zoals een pasje aan een 



 

sleutelkoord (6b) 

4. Wie wil er meedoen? 

• 5a: ongeveer 10 lln 

• 5b: 5 lln 

• 5c: veel kandidaten 

• 6a: 10 lln  

• 6b: niemand, de speelotheek is al verplicht 

• 6c: ¾ van de klas 

 

Bemerking van 6c: eigenlijk zou een Bavobrigade niet nodig moeten zijn, alle 

kinderen en leerkrachten zouden spontaal zorg moeten dragen voor elkaar en 

voor het materiaal! 

 

Besluit: we nemen deze suggesties mee naar de PR (vergadering van de lkr) en 

bekijken de organisatie 

 

3. Time-outplek/rustplek 

• Waar? 

Hok of afgebakende zone onder het afdak 

Ergens op het 1ste verdiep 

In de binnenruimte van de jongste kleuters 

In een klas, bij een juf of meester 

Op de klapstoelen bij het bureau van de directie 

• Hoe/wat? 

Een bankje met een tafel 

Tekenmateriaal 

Geluidsdicht, eventueel met hulp van een koptelefoon 

Boekenkastje 

• Waarvoor? 

Een plek om ruzies op te lossen 

Een plek om de drukte van de speelplaats te vermijden 

Bedenkingen: op de klapstoelen worden de kinderen gestoord door de kinderen 

die naar het toilet gaan of kinderen die in de gangen lopen. Soms moeten 

kinderen uit elkaar gehaald worden om tot rust te kunnen komen. 

Juf Daphné voorzag picto’s, zie bijlage 

 

 

4. Spelkoffers speelplaats boven en beneden 

• Welk materiaal: 

Scoops 

Kussentjes en dekens 

Stapelstenen 

Houten planken met wielen onder 

Foam frisbees 

Nog een tol 

Meer springtouwen 

Dansspiegel 

Hinkelpad, krijt 

Wobbels 

• Andere opmerkingen 



 

Een bak per klas waarvoor de klas zelf verantwoordelijk is 

Veel spullen gaan kapot 

Er wordt ook met de opbergbakken gespeeld 

 

5. Varia 

• 3a: een parcours op de grote speelplaats, eventueel met modules 

• 4a: afspeellijstjes per klas voor de muziek op vrijdag, die op donderdag 

aan de verantwoordelijke lkr gegeven worden. 

• 4b: plastieken spiegels voor op de speelplaats om danspasjes te oefenen 

• 5c: een versierwedstrijd organiseren voor de school, vb om ter mooiste 

deuren 

• 6b: meer klasballen 

-> juf Hannelore brengt dit in orde 

Kan er een basketring gehangen worden aan het hek tussen de               

knikkerput en het voetbalveld, aan de kant van de knikkerput?  

 

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? 

 
  

 

 
 

 

 
 

 
 


