
 

  

 

Verslag leerlingenraad 2 – schooljaar 2014-2015 – 14 oktober 2014 

Aanwezig: Nina Laumen, Jana Elsevier, Stephanie Somers, Sarah Ducaert, Lien 
Bonte, Laura Van Beeck, Stef Paelinck, Linde Vanhecke, Kawtar Khannoussi, Dina 
Paulus, Beyza Yazici, Hind Synnave, Lies Van Opstal, Shauny Bartels, Jeroen Van 
Gestel,  mevr. E. Segers, mevr. T. Feremans, mevr. F. Shimba, mevr. Otto 

Verontschuldigd: mevr. Peeters, mevr. Jacobs, Stefania Dillen, Evelien Lefilon, , 
Karima Aoulad-L’Arbi  (1ste graad op uitstap) Yentl Van den Bossche (van school 
veranderd 

Afwezig: Jerica Van Rumst 

Notulist: mevr. E. Segers 

Agendapunten :  

1. Meer kleur op school 
 
Uit de ‘Paramini luistert naar jou – enquête’ kwam duidelijk naar voor dat 
onze leerlingen meer kleur willen op school. Op dinsdag 21/10 komen een 
aantal leerlingen van het Lyceum met hun leerkracht op bezoek om te 
bepalen hoe we meer kleur kunnen aanbrengen in onze school. Dit project 
zal een GIP-opdracht zijn voor de leerlingen van het Lyceum.  
Paramini stelt alvast het volgende voor: een duidelijker onderscheid 
tussen de A/B en C blok (misschien door gebruik te maken van kleuren, 
symbolen en decoratie in het thema Botaniek). Daarnaast kunnen 
misschien best de lokalen van de eerste graad een felle kleur krijgen. Deze 
leerlingen hebben meestal een vast lokaal en vertoeven daar ook vaak.   
 

2. Examenrooster 
 
We pikken de draad van twee schooljaren opnieuw op en formuleren een 
voorstel voor de opmaak van de examenroosters. Alle Paramini’s doen 
navraag bij alle klassen van hun eigen jaar. Aangezien er geen leerlingen 
van 2A en 4TSO in de leerlingenraad zitten, zullen deze leerlingen nog 
apart aangesproken moeten worden. Mevr Feremans doet dit met 2A en 
mevr. Segers vraagt aan mevr. Chauvaux om te informeren in de klassen 
van 4TSO. De BSO-richtingen hebben geen examens, dus dit is voor hen 
niet van toepassing. Tijdens de vergadering van 4 november zullen we alle 
voorstellen verzamelen en voorleggen aan mr. De Prins. 
 



We denken erover om opnieuw een geluksbrenger te geven aan alle 
leerlingen met examens. Voorstellen: een gelukspopje, een balpen van de 
school (spuit) of een stressbal. Mevr. Segers gaat op zoek naar 
(goedkope) stressballen, bv. in Action.  
 

3. Halloween 
 
Op vrijdag 24 oktober is het Halloween op school. Mevr. Houtmeyers 
maakt pompoensoep met spinnetjes met haar leerlingen die we kunnen 
verkopen aan € 0,50 per tas. Begeleiders: Sarah, Stephanie en Jerica. 
Mevr. Segers bestelde 60 zakjes vampierentanden bij Olleke Bolleke. Deze 
zullen, naast de soep, ook verkocht worden in de PZ. Mevr. Segers zoekt 
hiervoor nog begeleiders, want dit is blijkbaar niet besproken op 
de vorige vergaderingen. De leerlingen van 2A maken met mevr. 
Feremans een digitale affiche. Alle leerlingen mogen die dag verkleed naar 
school komen en er is een prijs voor de Miss & Mister Halloween.  
 

4. www.stresskip.be 
 
Van mevr. Kockelkoren kregen we een interessant artikeltje uit ‘Joetz’ van 
de socialistische mutualiteit. Stresskip is een ideeënwedstrijd om de stress 
op school te verminderen. We hebben ons ingeschreven met het volgende 
idee: ‘we willen de stress voor onze eerstejaars op school verminderen. 
Daarom willen we hun lokalen in een tof kleurtje schilderen. Daarnaast 
willen we ook onze donkere polyvalente zaal en de binnentuin van de 
vijfdes wat pimpen.’ Op 5 november weten we of we bij de winnaars zijn. 
 

5. Vertrouwensgroep 
 
Omdat we dit schooljaar geen meters en peters hebben voor de 
eerstejaars (er is doorgaans weinig interesse vanuit de hogere jaren), 
kiezen we vanaf dit schooljaar voor de oprichting van een 
‘vertrouwensgroep’. Deze vertrouwensgroep zal de leerlingen van de 
eerste graad en ook nieuwe leerlingen opvangen als ze ergens mee zitten. 
Tot deze vertrouwensgroep behoren: Shauny, Laura, Beyza, Hind, Jeroen, 
Nina, Jana en Sarah. We zullen een foto van hen op de Pat@ en op FB 
zetten en deze ook ophangen in de klassen van de eerste graad. 
 

6. Varia 
Volgende vergadering moeten we zeker een nieuwe groepsfoto maken. 
Yentl Van den Bossche heeft onze school jammer genoeg verlaten, maar 
er zijn een heleboel nieuwe leden bijgekomen.  
Ook een groepsfoto van de vertrouwensgroep ontbreekt nog. 
 

Volgende vergadering: dinsdag 4 november om 12u10 in A101. 


