
 

 



 

 

 

 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



Wat vind jij het leukste op onze school?(67 reacties) 

mijn vrienden 

mijn vrienden 

VOETBALLEN OP DE SPEELPLAATS 

Wero en Wiskunde lessen 

De speeltijden 

de middagspeeltijd 

met vrienden samen zijn 

Dat we een eigen clublokaal hebben en dat we met de kleintjes op de kleine speelplaats mogen 

spelen. We hebben veel vrijheid. 

dat we veel uitstappen doen en dat we snel vrienden maken hier:) 

Dat we een eigen club lokaal hebben,dat we 's middags bij de kleutertjes en peutertjes mogen spelen, 

hoekenwerk? ,Leren over volgendjaar: richting kiezen school,..... 

voetballen en spelen met mijn vrienden. 

de speeltijd 

Dat het 6de leerjaar een eigen klein reftertje heeft en dat onze school aan veel wedstrijden en bv. de 

één minuut stilte voor Parijs heeft megedaan/mee doet. 

Ik heb geen leukste plek, ik vindt alles wel leuk. 

dat we allemaal met elkaar spelen  

Dat ik met mijn vrienden kan spelen. Dat kan meestal alleen op school. 

Dat de leerkrachten vriendelijk zijn maar soms veel te streng. 

Dat we in het 6de echt heel veel mogen bv. we kunnen lid zijn van de leerlingen, we gaan veel op 

uitstap en we doen echt toffe dingen!!!! 

De speelplaats. 

dat er grote voetbalgolen zijn 

dat we mogen buiten spelen 

les krijgen en veel bij leren 

DE MIDDAG SPEELTIJD 

De W.o. lessen en taal lessen. 

de bloken 

dat er veel geleerd word  

de speelplaats 

de vrijdag omdat het dan in de middag altijd knutselen is. 

als we mogen buiten spelen,de klimmuur 

de klim muur 

Dat we mogen voetballen. 

dat we ons zo goed inzetten voor acties 

Alle organietatie's. 

Ik vind de gymlessen het leukst. 

De broedelijk delen markt 

Onze nieuwe klimmuur vind ik zeer leuk. 

De blokken om op te spelen 

gymmen,zwemmen,speeltijd,knutselen en wiskunde vind ik het leukst. 

Dat er een klimmuur is op de speelplaats en dat de roete van de grepen af en toe een keer zullen 

veranderen .Wat ik ook heel leuk vind is dat er heel veel speelgoed is in de speelbakken zit . 

Allemaal activiteiten zoals de Broederlijk Delen markt, Uitstappen, Toneelstukken,... 

Dat er een klimmuur is dat vind ik heel leuk. 

Ik vind het leukst op onze school gymen, knutselen en zwemmen. Ik vind het ook leuk dat we zoveel 

speelgoed op de speelplaats hebben. En ik vind het leuk dat we regelmatig op uitstap mogen. 

Het gymmen en beeldopvoeding en muziche vorming. 

Ik vind gymmen, zwemmen, knutselen, spelling, taal en wero het leukst op school. 

De lessen beeldopvoeding 



Dat we lange speeltijden krijgen. Dat we niet superveel huiswerk krijgen. 

De gymlessen, de lessen van muziek of knutselen en de speeltijd. 

De gymlessen zijn super leuk en de lessen zijn meestal zeer leuk. De grote speeltijd is het leukste en 

zeer leuk en de juffen en meesters zijn vooral zeer vriendelijk en zeer mooi en ze geven zeker op de 

juiste en de leuke manier les en ze zijn zeer leuk en zeer lief tegen mij en ook tegen de anderen Het is 

hier zeer leuk op deze school en ik ga deze school hier zeker missen als ik naar het middelbaar moet 

want ik vind het hier de leukste school van heel de wereld . 

Op uitstap gaan en in de middag schaken en mondelinge toets Frans. 

Ik vind knutselen , spelling en godsdienst de leukste vakken in de klas.Ik vind het leuk dat er in de 

speeltijden altijd een speelkoffer is . De juffen zijn ook altijd vriendelijk tegen mij dat vind ik heel leuk . 

Ik ga graag naar deze school omdat we veel mogen. En ik vind de juf ook zeer lief maar alle juffen 

moeten wel wat streng zijn dus ik vind dat niet erg dat onze juf soms wat streng is. Mijn juf is soms 

een beetje bang dat ik achteruit zal gaan dus helpt ze vaak en ook is dat bij de andere kinderen zo 

niet alleen bij mij en ik vind dat wel lief van haar. Het lijkt hier wel een thuis waar je wordt verwelkomd! 

Ik vind alles leuk aan de school. 

spelen 

De speeltijd vind ik het leukst. 

De klimmuur 

dat iedereen blij is 

Dat iedereen samen kan spelen en het knutselen in de klas. 

ik vind de gymlessen zijn leuk  

de juffen en de gymles 

De gymlessen zijn altijd super leuk. 

Mijn vrienden 

De gymlessen zijn wel leuk. 

de opvang op woensdag 

de gymles vind ik het leukst 

ik vind het leukste op de school met mijn bff spelen 

Met mijn bff spelen 

De lessen algemene kennis (mi ka do) 

 

Wat vind jij het vervelendst op onze school?(66 reacties) 

pesten 

pesten 

lessen 

Ruzie en soms ook veel te veel gebabbel in de klas 

sommige lessen 

dat je niet altijd kan voetballen over de middag. 

de toiletten zijn meestal wel verstopt 

Het eten vind ik niet zo lekker. 

dat je niet elke middag op school mogen voetballen:( 

Snel opmerkingen in het clublokaal als we iets zeggen maar eigenlijk is het niet zo luid. 

Godsdienst en W.O. En mss nog wat andere lessen maar dat is niet zo heel vaak. 

dat er niet elke dag mag gevoetbald worden 

Soms wordt ik uitgesloten 

NIETS!!!! 

dat we bijna nooit mogen voetballen. 

Dat de meisje 'beter behandeld woreden' 

Dat juffrouw x een beetje veel te streng is.(van de refter) 

Dat ik mij niet altijd thuis voel op school 

NIETS IK VIND ALLES LEUK. 



dat ik niet mag kiezen bij de voetbal bij wie ik mag zitten 

de lessen soms een keer 

rekenen en pesten 

OP DE KLEUTER SPEELPLAATS STAAR ER VEEL VOOR TE SPELEN EN OP DE GROTE 

SPEELPLAATS NIETS 

pesten plagen en zo 

Rekenen en spelling. 

de klimmuur 

dat er zoveel vallen en zo  

uitsluiten 

de voetballers 

soms de lessen,als kinderen mij plagen dat gebeurt wel vaak 

voetbal 

Dat mijn klasgenoten babbelen tijdens de juf of meester iets aan het uitleggen is. 

Kinderen die pesten 

Ik vind vervelend op onze school van lessen zijn Godsdienst , Taal , Spelling. 

Dat kinderen sommige kinderen pesten 

Dat er veel koek-papiertjes op de speelplaats rondslingeren. 

de papieren op de speelplaats gooien 

Ik vind Godsdienst vervelend omdat ik niet in God en Jezus en alle andere Heilige geloof en ik vind 

het saai. 

Dat de toiletten meestal heel vuil zijn. 

Dat sommige kinderen zich niet aan de regels houden en zo pesten, plagen, schoppen,... 

Dat er soms veel papiertjes op de speelplaats liggen. 

Ik vind het vervelendst op school dat we niet elke week knutselen hebben. 

Dat er in de refter zo veel gababel is.Als ik een slechte toets heb ben ik bang dat ik moet blijven zitten 

voor wiskunde 

Ik vind wiskunde en godsdienst niet zo leuk op school. 

Dat ze de kinderen niet helpen die het moeilijk hebben. 

Dat als we een mening hebben mogen we het nooit zeggen van juf x 

Dat niet alle kinderen en zeker de grootste even vriendelijk zijn en stoer willen doen. 

Ik vind het hier meestal zeer leuk en vriendelijk en zeer cool het is hier zeker leuk maar de saaiste 

lessen en de vervelendste lessen vind ik persoonlijk taal en wiskunde want wiskunde daar heb ik het 

zeer moeilijk mee en daarom wiskunde en taal omdat ik zeer goed ben in taal en daarom taal en 

wiskunde dat is het zo al een beetje. 

Huiswerk (waaronder toetsen leren) en toetsen maken. 

Ik vind wero ,taal ,Frans en wiskunde niet zo leuk. Als er ruzie is op school vind ik dat niet leuk. 

Ik heb hier niet veel over te vertellen maar ik zou graag willen dat wij een beetje mogen fluisteren in de 

refter maar als het te luid wordt niet meer. 

Het pesten en de ruzie. 

Mijn vrienden zijn soms niet lief tegen mij en dat vind ik het vervelends. 

toetsen over Godsdienst omdat het mijn slechtste vak is 

de wc 

Dat kinderen pesten en soms de toetsen in de klas. 

dan der kinderen elkaar pesten 

de kinderen die pesten 

Dat er niet zoveel schooluitstappen zijn. 

Als iemand ruzie maakt maakt niet uit wie. 

Dat we meteen naar binnen mogen gaan en niet in de rij staan! 

dat we bij boef en politie altijd politie moeten zijn en de meisjes willen ook eens boef zijn 

dat de wc's niet zo proper zijn 

ik vind het vervelendst op onze school als ik of mijn vriendinnen worden gepest 

Dat ik veel ruzie heb 



Dat als kinderen praten in de les dan gaat het niet vooruit. 

 


