
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij vinden het niet zo leuk want we worden altijd van het voetbalveld 

gestuurd door andere leerlingen. 

Oplossing: om de beurt zal de leefgroep beslissen welk spel er wordt 
gespeeld. Maandag blijft het wieltjesdag, dinsdag kiest leefgroep 3 
en op donderdag kiest Leefgroep 2. 
Vrijdag blijft vrij van keuze en dit telt enkel voor de 
middagspeeltijd.  
 

De compostemmers worden gebruikt door de kleuters in de kampen  

Oplossing: de emmertjes blijven in het halletje staan van de 
leefgroep. 
 

Kleuters gebruiken gebodsborden om mee te spelen en maken er 

kampen van. 

Oplossing: David hangt de borden terug op zijn plaats en de 
leerlingen mogen die borden niet gebruiken om te spelen. 
 
De juffen snoepen, kinderen krijgen traktaties ook leerkrachten 

krijgen traktaties maar niet altijd gezonde.  

Oplossing: ik bespreek dit met de begeleiders in het team. 
 



Er wordt nog steeds aan takken getrokken door de leerlingen: 

Oplossing: kleine speeltijd binnen blijven en je  krijgt extra werk. 
 
Er is teveel lawaai bij het vertrek op het forum. 

Oplossing: we starten met het vertrek van de kleuters, dan leefgroep 
2 en dan leefgroep 3, maar iedereen doet dit rustig. 
Tip: bij einde van het forum een liedje opzetten zodat iedereen 
rustig blijft.  Wie dan nog niet kan doorgaan, kan naar de muziek 
luisteren. 
 

Cavia hok niet optillen maar laten staan want anders ontsnappen de 

cavia’s. Als de drinkbus van de dieren op de grond gevallen is, kan je 

die best oprapen en terug ophangen 
 

 Er ligt heel veel afval in de kampen. 

Tijdelijke oplossing: we zijn het afval gaan oprapen met de leerlingen 
van het kinderparlement. We hebben heel veel afval opgeraapt, veel 
plastiek, emmers, flessen… 
Definitieve oplossing: In het kamp mogen enkel koorden, banden, 
takken en natuurlijk materiaal aanwezig zijn.  
 
Robin, Charlotte, Kyan, Lennard, Wouter, Rob, Mart , Lara Lina  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Spelregels voorgesteld door leefgroep 3 

 Als er een scheidsrechter is heeft die altijd gelijk. 

 De ploegen worden eerlijk verdeeld en er worden twee kapiteins gekozen.  Deze kiezen 

telkens om de beurt een ploegmaat. 

 Als de keeper de bal oppakt blijf je uit de baklijn. 

 Is de bal buiten  de andere ploeg mag inwerpen. 

 De keeper mag niet van zijn goal naar de andere goal rechtstreeks trappen behalve als de 

bal uit de baklijn is. 

 

Negen maanden 

 Iedere speler heeft negen maanden de speler die in  de goal staat heeft er elf. 

 De spelers moeten proberen om de bal in de goal te krijgen. 

 Iedere speler mag de bal maar één keer achter elkaar aanraken.  

 Trap je de bal naast de goal, dan kan de speler in de goal hem pakken.  De  speler die 

trapte moet dan in de goal staan. 

 Maak je een doelpunt met de bal op de grond is er 1 maand weg van de speler in de goal. 

Maak je een doelpunt met de bal in de lucht gaan er 2 maanden weg. Maak je een doelpunt 

met hoofd gaan er 3 maanden weg en maak je een doelpunt in de pin (linkerbovenhoek) 

gaan er ook 3 maanden weg. 

 Als iemand al zijn maanden kwijt is dan begint het spel opnieuw  


