
Verslag Maatjesraad 

25 november 2022 
 

 

Aanwezig: Paulien, Elizioh (L2) - Maxim, Emile (L3) - Liv, Marie (L4) -   

Seppe, Vince (L5) -  Sverre, Bjarne (L6) -  juf Daphne, juf Tine, juf Carolien 

 

1. Winkeltje:  

• Nakijken of er een lijst in het winkeltje hangt met de verantwoordelijken voor elke 

pauze → Leerkrachten. 

• Winkeltje staat niet op de beste plaats, maar er is geen andere plek.   

Kleutertjes moeten leren dat ze er niet tegen mogen rijden.   

• 1 van de 2 deuren van het winkeltje is stuk. Juf Carolien kijkt het na. 

 

2. Ballenafspraak: 

• Iedereen herinnert zijn/ haar klas aan de afspraken: 

o Niet voetballen op het groen; 

o Niet voetballen naast de turnzaal; 

o Niet voetballen onder de kleuterluifel. 

 

3. DJ:  

• Bediening van de geluidsinstallatie enkel door L5 en L6?  

o Leerkrachten bekijken dit. 

o Uitkomst: L4 + L5 + L6 bedienen de muziek voor hun eigen klas.  

L6 bedient ook de muziek voor L1, L2 en L3. 

• Blad van DJ moet doorgegeven worden aan de volgende klas.  

→ Leerkrachten helpen herinneren 

• Een liedje dat opstaat, wordt uitgespeeld. Super lange liedjes (meer dan 4 minuten) 

mogen wel stopgezet worden. 

 

4. Verloren voorwerpen.  

• Iedereen roept zijn/ haar klas op om zeker te gaan kijken! 

 

  



5. Puntjes vanuit de klas: 

2de leerjaar: / 

3de leerjaar: / 

4de leerjaar:  

• Scheidsrechter voor bij de voetbal? 

o Voetbal voor het plezier op school! 

o Respecteer zelf de spelregels. 

o Als de bel gaat, moet iedereen onmiddellijk stoppen met voetballen.  

Net zoals bij een fluitsignaal van een scheidsrechter     . 

• Speeltuig: raampje nakijken!   

o Er zat ooit plexiglas in. Nu is ook het kruis eruit.  

o Gevaarlijke situatie: Daar kunnen kleuters doorkruipen. 

o Juf Carolien laat dit maken. 

• Vangertje: met meer klassen spelen, georganiseerd? 

o Iedereen mag meespelen.   

o Je organiseert het zelf op de speelplaats.   

o Samen spelen! 

• Vogelshow op school door papa Marie (L4)? 

o Niet doen.  Voor de vogel gaat dit heel stresserend zijn. 

o Aan de juf vragen of er in de klas over bijv. vogels geleerd wordt.  

Zo ja, kan dan de papa uitgenodigd worden?! De juf beslist. 

5de leerjaar:  

• Voetbaltoernooi meerdere keren per jaar? 

o 1 keer per jaar maakt het speciaal, dan blijft het leuk. 

o We gaan geen verschillende toernooien doen.   

 
6de leerjaar: / 


