
 

                                  

 

 

 

 

 

Donderdag 30 september ging onze eerste “Maatjesraad” door.  

Aanwezig: Mayra en Lowie (L2), Louis en Nils(L3), Tuur en Kamil(L4), Sverre (L5),   

            Lorenz en Yoran (L6) 

Afwezig: Jess van L5 was helaas ziek. 

Het was onze eerste vergadering en dit hebben we besproken: 

• iedereen stelde zich kort voor 

• we maakten duidelijke afspraken over de werking van onze Maatjesraad. We kregen 

een kaftje waar alles duidelijk in staat. 

• we leerden dat we onze klas vertegenwoordigen en dus de mening van de klas moeten 

geven in plaats van onze eigen mening 

• we spraken af hoe we vergaderen: luisteren naar mekaar, duidelijke voorstellen doen, … 

• we spraken over het speelgoed op de speelplaats: onze maatjesraadleden leggen nog 

eens goed in hun klas uit dat speelgoed goed opgeruimd moet worden: voor wat hoort 

wat! 

• We spraken ook af dat zij onze pestambassadeurs zijn. We willen geen pesters in onze 

school! De maatjesraadleden kunnen hierover vertellen tijdens de maatjesraad als dat 

nodig zou zijn! 

Onze klassen hadden hun huiswerk goed gemaakt. We luisterden aandachtig naar onze 

dromen. De dromen waren ontstaan na het werk met Geluksvogel Sporo. 

Sommige dromen werden al besproken, de andere dromen komen volgende vergadering aan 

bod. 
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De dromen van L2 

• Veel uitstappen doen!  

Antwoord: na corona zullen we inderdaad terug meer uitstappen kunnen doen! 

De dromen van L3 

• Wij zouden graag een trampoline hebben in onze school. 

Antwoord: dit mag helaas niet omwille van de harde ondergrond. 

De dromen van L4 

• Gras op het voetbalveld 

Antwoord: dit is niet zo gemakkelijk. Onze speelplaats kostte veel geld en zo maar 

dingen veranderen… 

• Skateboards, schommels, trampoline, grote spades in de zandbak, ringen, airtrack, 

klimboom, … als speelgoed. 

Antwoord: vaak ook een kwestie van gevaar en centen. We bekijken later wat er kan, 

maar altijd: voor wat, hoort wat. Zo deden we het ook met de netten van de voetbal-

goaltjes. 

• Een tuintje zou leuk zijn. 

Antwoord: dat klopt, maar waar zouden we dit kunnen doen? 

• Meer hekken op de speelplaats zodat je meer gescheiden kan spelen. 

Dit vinden we eigenlijk niet zo tof: samen spelen is leuker! 

De dromen van L5 

• Nieuw systeem van ballen: elke klas drie klasballen 

Antwoord: we bekijken dit samen met de turnjuf. Eerst moet je ze wel verdienen! 

• Fietsenstalling lekt 

Antwoord: meester Dirk geeft dit door aan de werkmannen van de gemeente. 

• Speelkoffers zijn vaak leeg. 

Antwoord: klopt, maar dat moeten we leren: goed opruimen! We begrijpen dat de 

daders zo andere kinderen ontgoochelen. 

 



• Nieuwe speeltuin en nieuwe trein 

Antwoord: kost te veel centen. De gemeente heeft wel beloofd om alles terug mooi te 

schilderen en dan zullen de trein en het speeltuig er mooier uit zien. 

De dromen van L6 

• Horizontaal net aan de dakgoot om de ballen niet in de goot te laten vallen. 

Antwoord: meester Dirk bekijkt dit met de gemeente, maar eigenlijk zijn de goten zo 

hoog dat er bij normaal gebruik moeilijk ballen kunnen belanden in de goot. 

• Trampoline: zie hierboven 

• Leesklas voor tijdens de winter 

Antwoord: op zich wel leuk,  maar wie gaat er controle houden? 

• Schommel, gras op voetbalveld, … zie hierboven. 

• Leren voetballen 

Antwoord: vinden we te gevaarlijk voor de kleintjes. De nieuwe ballen zijn al best 

stevig. 

 

Tot slot: jullie deden dit heel goed! 

Volgende vergadering = vrijdag 29 oktober om 12.30 uur in de kinderkeuken! 


