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Lisa Christiaens (SB Zuid Stasegem), Marthe Sobry, Thomas Sobry (VBS Hulste), Lukas Noppe, Jari 
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Vandoorne (VBS Heilig Hart) Nathalia Desmet en Robbe Bleuzé (Jeugddienst), Eddy Glorieux 
(Schepen van onderwijs) 
 
Verontschuldigd:  
 
Jaëlle Verhulst, Charlotte Creupelandt (VBS Mariaschool), Laila Moumen (VBS Sint Rita) 
 
 
1 Uitleg spelvorm 
 
De kindergemeenteraadsleden gaan vandaag per school aan de slag. Er wordt met een soort 
ganzenbord gewerkt, waarbij je telkens je op een vakje komt, je moet doen wat er staat: je mening 
geven rond een stelling, een probleem oplossen, nadenken rond je ideale school.  
 
2 Meningen 
 
Stelling: ‘De toiletten in onze school zijn vaak vuil.’ 
 
3 kindergemeenteraadsleden vinden van niet, 18 vinden dat deze stelling klopt.  

 Wc-papier wordt vaak rondgesmeten 
 Vaak is er geen wc-papier 
 Er wordt naast de toiletten geplast 
 Soms stromen toiletten over 
 Er wordt op de muren getekend 
 Meer toezicht in de toiletten nodig!  

 
Degenen die vinden dat de stelling bij hen niet klopt zeggen dat er niet mag gespeeld worden in de 
toiletten. Deze worden ook vaak gepoetst, en zo blijven ze proper. (VBS Hulste) 
 
Wat kan je tijdens de middagpauze doen in jouw ideale school? 
 

 Voetbal 
 Meer speelruimte (vooral gras) 
 Nieuwe voetbalnetten 
 Muziek in de refter 
 Een uurtje in de stad 
 Leraars en juffen plagen 
 Gemeenschappelijke instuifruimte voor verschillende scholen samen, zodat je over de 

middag ook leerlingen van een andere school ziet 
 Praten in de refter. Alle kindergemeenteraadsleden vinden dat er gepraat mag worden in de 

refter, terwijl dit bij de meeste scholen niet mag. In SB Noord en VBS Sint Rita mag er wel 
gepraat worden, maar wordt er ingegrepen (bvb. Met een stoplicht) wanneer het te luid 
gaat. Dit vinden de kindergemeenteraadsleden aanvaardbaar.  

 
Hoe kunnen de leerlingen hun mening geven in jouw ideale school? 
 

 Dialect mogen spreken op school wordt als belangrijk gezien.  
 Iedereen moet Nederlands spreken, er mogen geen andere talen gesproken worden, zodat 

iedereen elkaar begrijpt. Vreemde talen moet je wel leren, maar je mag ze niet gebruiken 
op de speelplaats.  

 Leerlingenraad. (spijtig dat in een bepaalde school de leden van de kindergemeenteraad 
niet meer in de leerlingenraad mogen zitten) 

 Ideeënbus 
 Enquête 

 
Stelling: ‘Onze school ziet er mooi uit.’ 
 
7 kindergemeenteraadsleden vinden van wel, 14 vinden van niet.  
 
Diegenen die vinden dat hun school er mooi uitziet, zeggen het volgende:  

 Mooie lokalen, 2 nieuwe klaslokalen: (VBS De Vleugel) 
 Speelkast (SB Noord) 
 Speelweide (VBS Heilig Hart) 

 



Diegenen die vinden dat hun school er niet mooi uitziet, zeggen het volgende:  
 De muren zijn niet meer mooi geverfd 
 Verouderde gebouwen 
 Vernieuwing is niet mooi, lelijke kleuren (VBS Augustinus) 
 Hondenstront op de speelplaats (SB Centrum) 
 Oude school (VBS Bavikhove) 

 
Hoeveel kinderen zitten er in de klassen van jouw ideale school? 
 

 VBS Sint Rita: nu met 24 in de klas, in mijn ideale school zou dat 9 zijn, dat is gezelliger.  
 Bijna iedereen wil minder leerlingen in de klas. Van de Kindergemeenteraadsleden is het 

maximum aantal leerlingen 32. Men zou liever maar met 10 in de klas zitten, dan heeft de 
leerkracht meer tijd voor iedereen.  

 SB Zuid Kameleon: nu met 7 in de klas. Daardoor is er veel meer tijd en veel meer vrijheid. 
Het enige nadeel is dat je met turnen met te weinig bent.  

 VBS De Vleugel: nu met 15 in de klas; dat is goed.  
 SB Noord: met 20 in de klas; dat is ok.  
 SB Centrum: met 15 in de klas; vroeger waren we met veel meer. Nu is het beter.  

 
Stelling: ‘Ik zou naar de techniekclub gaan.’ 
 
Een zestal personen heeft interesse. 1 iemand ging al in Zwevegem naar de techniekclub.  
 
Stelling: ‘Ik ken het aanbod van het SABV.’ 
 
Ongeveer de helft kent het SABV. Een aantal gaan reeds om te knutselen; 1 iemand gaat voor 
animatiefilms te maken.  
 
Probleem: ‘Er zit een nieuwe jongen in onze klas. Hij heet Milan. Milan zit in een rolstoel. Nu en dan 
moeten we hem helpen. Hij kan niet zo snel schrijven en ook spreken lukt niet zo makkelijk.’ 
 
Een eerst idee is om deze jongen apart les te geven of in een lagere klas te stoppen. Maar er wordt 
opgemerkt dat dit voor de jongen niet leuk zou zijn. De meningen zijn verdeeld.  
 
Er zouden aanpassingen kunnen gedaan worden (bvb: hellend vlak op de trap).  
Een aantal vinden dat bijzonder onderwijs beter is, daar zal de jongen meer vrienden hebben en is 
er een betere aanpak.  
14 kinderen vinden dat deze jongen in hun klas mag, 7 vinden van niet.  
Een aantal kinderen hebben al ervaringen met kinderen met een beperking in hun klas en vinden dit 
ok.  
 
Probleem: ‘De voorbije maand werd er regelmatig iets gestolen op onze school. De pennenzak van 
Marie werd gestolen en Yasmine haar ‘Joepie’ verdween uit haar schooltas. Ik vind dat de school 
hier iets moet aan doen.’ 
 
Iedereen is akkoord dat de school hier iets moet aan doen.  
Via de leerkrachten vragen aan alle leerlingen.  
Eventueel camera’s plaatsen? (maar zeer duur) 
SB Zuid Stasegem: bij ons wordt er zeer veel gestolen.  
 
3 Eigen ideeën 
 
Ieder kindergemeenteraadslid mocht één of meerdere ideeën rond onderwijs opschrijven. Deze 
ideeën worden hieronder gebundeld. Wanneer een idee meerdere keren voorkomt, wordt het aantal 
tussen haakjes vermeld.  
 

 Meer speeltijd (4) 
 Niet verder doen met de les als de bel gegaan is.  
 Chocoladefontein 
 Geen huiswerk meer 
 Muziek in de refter 
 Maandag geen school 
 Elke dag turnen 
 Elke week zwemmen 
 Ik wil dat er niets meer wordt gestolen, want er wordt gestolen in mijn klas 
 Een bus naar school 
 Mooiere toiletten (3) 
 Nooit meer straf (2) 
 Minder vakken 
 Meer studiedagen 
 Geen toetsen 



 Geen Frans 
 Minder huiswerk (2) 
 De woensdag geen school 
 Veel meer turnen 
 Veiligere wegen 
 Meer speeltuigen voor de oudere kinderen en niet alleen voor de kleinsten 
 Op woensdag geen huiswerk vanwege sport of andere vrije tijdsactivteiten 
 In het weekend geen huiswerk 
 Muziek in de klas om je te ontspannen 
 De scholen meer kleur geven 
 Muziek tijdens de speeltijden 

 
 
4 Vlaamse Pijl – Kids Classics 
 
Noël Ottevaere kwam langs om aan de kindergemeenteraadsleden uit te leggen wat de Kids Classics 
van de Vlaamse Pijl op 8 maart inhoudt.  


