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SPRINGVEERKRACHT 27 NOVEMBER 2020    

Leerlingenraad op GBS De Springveer!  Installatievergadering – 27/11/2020 

 

De leerlingenraadsleden van dit schooljaar zijn: Assia en Lotte, Faya en 

Gabriel D, Elissa en Mathias , Livanda en Mirthe, Lana en Mathias, Igor en 

Eva, Wolfe en Kylian. 

Op vrijdag 27 november kwamen we voor de eerste keer ’s middags samen! 

Hieronder enkele van hun grootse Springveerplannen: 

Lotte en Assia uit K3 brainstormden met juf Rosalie over een kindvriendelijke 

speelplaats, muziekinstrumenten om buiten mee te spelen en K3 zou ook 

graag een opruimrobot hebben. 

Faya en Gabriel uit L1 hopen met de hele school een groot schilderij te maken 

en op te hangen. 

In L2 hebben ze ook heel wat ideeën.  Elissa en Mathias denken o.a. aan een 

schaduwboom, iedere klas maakt een smoothie, een mooi eindejaarsfeest, 

buitenspeelgoed, de nadars weghalen, een ijsje gaan eten, een boswandeling 

met de hele school, enzovoort. 

Livanda en Mirthe van L3 hopen met hun klas op: elke week knutselen, een 

keer frietjes eten met de hele school en lessen in onze turnzaal. 

L4-afgevaardigden Lana en Mathias verlangen naar schaduwbomen, per 2 

maanden zwerfvuilophalingen door onze leerlingen, iedere maand bloemen 

planten, een groot schoolspel, buitenspeelgoed, 2 voetbalgoals (meester 

Dieter is samen met enkele handige Harry’s voetbalgoals aan het bouwen).  

Ze hopen ook op 1 klas per dag binnenblijven tijdens de middag en 1 keer per 

week niet op ’t gras mogen spelen. 

Igor en Eva hadden als L5-ideeën: een hinkelpad op de speelplaats, hogere 

banken (verstelbare) en een schoolactie voor naamstickers om op alle flessen, 

brooddozen, koekjesdozen e.d. te kleven. 
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In L6 zijn Wolfe en Kylian met de volgende voorstellen gekomen: elke vrijdag 

een andere klas de toiletten en de speelplaats laten proper maken, onze 

school meer kleur geven met een spandoek of een bord (ieder 

Springveerhandje/voetje/vingertje kan hierop worden afgebeeld), elke klas 

mag in een accent van de klasdeurkleur een van de muren verven, een creatief 

hinkelspel op de speelplaats, versiering op de palen op de speelplaats, alleen 

het 6de mag een GSM-toestel gebruiken op school, een grotere speelplaats, 

minder toetsen, dansen in de turnles, eens gaan zwemmen met L5 en L6  
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Heb je zelf een idee voor onze school?  Stuur dit door naar 

info@despringveer.be We bespreken jouw idee op de volgende vergadering! 

MIJN SPRINGVEERIDEE:  

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
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