
Wie zit in de leerlingenraad?  

De leerlingenraad is er voor jou, om de stem van de leerling te 
laten horen bij de directie en om jouw leven op school net dat 
tikkeltje aangenamer te maken. 

Charlotte Cauwelier (6 STW), Kyra Demol (6 STW), Jessica Ferreira Xavier (5 
TOE), Giorgia de Franchis (6 TOE), Fran Scheers (7 PUB), Rani Van Lierde (7 
PUB), Gloria Van Mechelen (3 SPW), Iris Tibermont (6 STW), Kyana Haenen (3 
VVO), Fidelis Boakye (6 PUB), Emily Hopstaeken (7 PUB), Joel Castro da Rocha 
(6 STW), Emile da Costa Ramos (6 KAN), Lauryn De Baets (5 STW), Jasmin 
Mellor (3 PUB), Melanie Robyns (3 VVO) begeleiders: Laura Dekesel, Yannik 
Mullens, Regina Van Diemen & Ellen Vandenbroucke. Spreek hen aan als je 
een idee of opmerking hebt. Of kom zelf eens langs op een vergadering. 
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Campus Redingenhof 
Leerlingenraad

 6 JANUARI 2018

CAMPING ZERO 
EMISSIE - DI 8 MEI 

duurzame 
workshops / een 
optreden / samen 
eten en kamperen / 

Schrijf je in: link  

WERELDWINKEL 

OP VRIJDAG 

CAMPING ZERO 
EMISSIE 

8 mei 2018

WERELDWINKEL 
Elke vrijdag staat de 
leerlingenraad in de 

PVZ met Fairtrade 
lekkers.

CHRYSOSTOMOS 
100 dagen nog. 

Aftellen! Wat doet jouw 
klas op 26 januari? Zie 

achterkant!

https://goo.gl/forms/XQqZi52WrwFzJrhP2
https://goo.gl/forms/XQqZi52WrwFzJrhP2


Wat doet de leerlingenraad?  
SCHOLIERENPARLEMENT 

Op 23 november zat een delegatie van de leerlingenraad samen met de directie. Zij 
bespraken o.a. de vergroening van de speelplaats, de noodzaak om afval beter te 
sorteren op school, vroegen om in alle lessen water te mogen drinken, de toiletten beter 
te verwarmen, het installeren van meer drinkfonteintjes, de WC’s te mogen schilderen, 
de mogelijkheid om broodjes te bestellen op school, wifi in de polyvalente zaal, de 
lockers in de sporthal te laten herstellen en klokken te hangen in alle lokalen. De 
meeste items werden positief onthaald en worden nu verder bekeken op financiële 
haalbaarheid.  

ACTIVITEITEN 

DAG VAN DE LEERKRACHT: complimenten & roosjes werden door ons uitgedeeld 

SOEPVERKOOP  

WERELDWINKEL 

SINTERKLAASACTIE - dank aan meneer Cox
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COMING UP NEXT: CHRYSOSTOMOS - 26 JANUARI 2018 

* Efteling in Kaatsheuvel (€ 20)  

* Skiën of snowboarden in Landgraaf (€30) 

* Trampolinepark Superjump in Geel (€15) 

OF 

* doe ten laatste tegen 11 januari een voorstel voor je klas, zoek een begeleider en mail 
mevrouw Van Diemen 

*

https://www.efteling.com/nl
https://www.snowworld.com/nl/Skibaan/SnowWorld-Skibaan-Zoetermeer-Landgraaf
https://www.superjump.be/nl/geel
https://www.efteling.com/nl
https://www.snowworld.com/nl/Skibaan/SnowWorld-Skibaan-Zoetermeer-Landgraaf
https://www.superjump.be/nl/geel

