
 

  

 

Verslag leerlingenraad 3 – schooljaar 2014-2015 – 4 november 2014 

Aanwezig: Nina Laumen, Jana Elsevier, Stephanie Somers, Sarah Ducaert, Lien 
Bonte, Laura Van Beeck, Kawtar Khannoussi, Dina Paulus, Clinton Ofosua-
Adonteng, Beyza Yazici, Hind Synnave, Lies Van Opstal, Caro Spinoy, Shauny 
Bartels, mevr. E. Segers, mevr. T. Feremans, mevr. F. Shimba, mevr. Otto, 
mevr. Peeters 

Verontschuldigd: mevr. Jacobs, Stefania Dillen, Evelien Lefilon, Karima Aoulad-
L’Arbi, Jeroen Van Gestel 

Afwezig: Jerica Van Rumst, Stef Paelinck 

Notulist: mevr. E. Segers 

Agendapunten :  

1. Meer kleur op school 
 
Op donderdag 18 december komen vier leerlingen van het Lyceum de 
palen op de overlopen schilderen in een felle kleur. Paramini stelt volgende 
kleuren voor: limoengroen/mojitogroen, cyaan (blauw) en magenta 
(rood). 
 

2. Examenrooster 
 
Niet alle klassen/graden bezorgden suggesties voor hun examenrooster 
aan mevr. Segers. De klassen die dat wel deden, kunnen rekenen op de 
goodwill van mr. De Prins.  
Paramini vraagt zich ook af of de examens niet met een dagje verlengd 
kunnen worden. Op 15 december is het nationale stakingsdag. Er worden 
dan geen examens gepland. Daardoor zullen 2 vakken na een weekend 
van 3 dagen ingepland worden. Mevr. Segers sprak hierover met de 
directeur. Een dag langer examens inrichten lukt niet, maar de leerlingen 
hebben wel een dag extra om 2 vakken voor te bereiden, dus dit zou 
moeten lukken. Nadien kan iedereen genieten van een welverdiende 
kerstvakantie.  
 
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. Mevr. Segers informeert hiervoor 



ook nog even bij de directeur. Misschien wil de Vriendenkring hier een 
klein budget voor vrijmaken?  
 

3. Evaluatie Halloween 
 
Op vrijdag 24 oktober was het Halloween op school. 35 leerlingen en 1 
leerkracht waren verkleed. Aangezien er weinig jongens echt mooi 
verkleed waren, werden er 2 Misses Halloween verkozen, Miley uit 1Aa en 
Melissa uit 5GWa. Sommige Paramini’s vonden het wel spijtig dat er niet in 
alle klassen foto’s werden genomen. Er waren die dag wel uitzonderlijk 
veel leerkrachten afwezig, hierdoor heeft mr. Dierckx misschien niet alle 
klassen kunnen bezoeken. We zullen volgend jaar opnieuw een officieel 
moment plannen voor de bekendmaking van de winnaar.  
 
De vampierentanden en de pompoensoep met spinnetjes waren een 
succes! Er kwamen ook veel leuke reacties op de affiches van 2A.  
 

4. Flyer voor snuffeldagen 
 
Na de kerstvakantie zijn het opnieuw snuffeldagen in de eerste graad. 
Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs komen dan 
‘snuffelen’ bij ons op school om nadien een goede studiekeuze te kunnen 
maken. Kawtar stelde voor om dan een flyer van Paramini uit te delen om 
onze leerlingenraad al bekend te maken. 
 

5. Vertrouwensgroep !  meter/petergroep 
 
De naam ‘vertrouwensgroep’ klinkt misschien wat zwaar. Daarom hebben 
we besloten hem om te dopen tot ‘meter/petergroep’. Zo verwijzen we 
naar de meters en peters van vroeger. 
Tot deze meter/petergroep 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. Verkoop Cake & Chocomelk 
 
Omdat de dagen steeds kouder en donkerder worden zullen we op vrijdag 
21 november tijdens de middagpauze plakjes cake en bekertjes chocomelk 
verkopen. Mevr. Segers zorgt voor de inkopen. Nina Laumen maakt een 
affiche om promotie te voeren voor deze actie. Zowel een plakje cake als 
een bekertje chocomelk zullen verkocht worden aan €0,50.  
Op 21/11 zijn Lies en Caro verantwoordelijk voor de cakeverkoop en 
Nina en Kawtar voor de chocomelk. 
 
 



7. Varia 
" Volgende vergadering moeten we zeker een nieuwe groepsfoto 

maken.  
" Ook een groepsfoto van de vertrouwensgroep ontbreekt nog. 
" Mevr. Segers kreeg jammer genoeg geen mailtje terug van 

www.stresskip.be, we gaan ervan uit dat ons project (zie vorig 
verslag) niet gekozen is. 

 
 

Volgende vergadering: na de kerstvakantie. Jullie ontvangen tijdig een 
berichtje via Smartschool! 


