
Kinderraad 
24 oktober



Leden

• Thibaud – Populiertje – 6de leerjaar

• Edward – Hartentroef – 5de leerjaar

• Maoussé – Sint-Lutgardis – 6de leerjaar

• Yasmine – Den Top – 5de leerjaar

• Fatou – Den Top – 5de leerjaar



Kennismakingsspelletjes

• Spinnenweb:

We gooiden om de beurt naar iemand van de 
groep en kwamen heel wat te weten over elkaar. 
Op het einde vormden we samen een groot web 
en keerden we terug om te kijken of je voorganger 
wel goed geluisterd heeft? ☺ Dit ging erg goed!

Alliteratiespel:

We stelden onszelf voor aan de hand van 3 
alliteraties: 1 die jouw naam bevat, 1 bijvoeglijk 
naamwoord dat meer vertelt over jouzelf en 1 
dier. We kwamen tot grappige combinaties zoals 
bv. Thibaud de technologische tijger en konden 
elkaar snel voorstellen ☺



Uitleg kinderraad & gemeenteraad

• We luisterden goed naar de algemene uitleg en 
probeerden nadien een aantal begrippen op kaartjes 
bij de juiste raad te plaatsen. Gelijklopende taken 
plaatsten we in het midden.



We duidden onze 
woonplaats, school 
en andere 
belangrijke plaatsen 
in Sint-Pieters-
Leeuw aan op de 
kaart om een beter 
beeld te krijgen.

Kaart



Het echte denkwerk

Elk kind mocht een foto kiezen uit 
verschillende locaties in Sint-Pieters-
Leeuw. Aan de hand van hun foto 
bespraken we heel wat onderwerpen en 
kwamen we te weten wat de kinderen 
belangrijk vonden in hun gemeente.

Na elke foto probeerden we wat er 
gezegd werd te linken aan verschillende 
thema’s. Hiervoor legden we een knikker 
in een doosje met de besproken thema’s 
op. We kwamen zo tot 4 hoofdthema’s.



4 hoofdthema’s
• Vrije tijd
• Natuur
• Milieu
• Veiligheid



Ideeën rond vrije tijd

Alle kinderen vinden vrije tijd erg belangrijk. Op welke manier dan 
ook. Er is volgens hen voldoende aanbod in de gemeente maar toch 
graag aandacht voor het volgende:

• Mensen moeten meer lezen in plaats van te gamen. Hier moet 
dringend aandacht aan besteed worden. Hierrond kunnen we 
mogelijk een actie doen in samenwerking met de Bib.

• Alle scholen zouden op dezelfde dagen huiswerk moeten krijgen 
zodat kinderen samen kunnen spelen ☺



Ideeën rond milieu & natuur
Kinderen willen graag meer groen en zijn bekommerd dat Brussel zo dichtbij 
komt. In Sint-Pieters-Leeuw valt het groen nog mee. Maar ze willen er alles aan 
doen om dit zo te behouden. Ze vinden het belangrijk dat er voor hen later ook 
nog zuivere lucht is en willen vooral de mensen bewust maken van de situatie 
van de natuur. Onderstaande ideetjes kunnen helpen:

• Er moeten meer kinderen met de fiets naar school komen: actie

• Vuilbakken versieren met mascotte (zodat mensen het leuker vinden om hun 
afval in de vuilbak te werpen en niet ernaast)

• Een oproep doen om minder vlees te eten en meer insecten

• Iets organiseren om geld in te zamelen om de natuur te verbeteren

• Een autovrije dag organiseren om het verkeer te ontlasten en het milieu



Ideeën rond veiligheid

Kinderen gaven aan dat de veiligheid op verschillende plaatsen beter kan 
rond de scholen:

• Kinderen moeten allemaal fluo vestjes dragen om beter zichtbaar te zijn

• Parking aan het Populiertje kan beter ingedeeld worden want het is 
chaos en er is slechte zichtbaarheid bij het oversteken

• Meer politie op de fiets in plaats van auto’s



Kinderen gaven aan dat:

• Ze niet rond armoede willen werken (er zijn al voldoende 
instellingen en acties)

• Ze graag eens bij volwassenen beroepen langsgaan

• Ze ook graag willen werken rond pesten & discriminatie



Tekening

• Elk kind maakte tot 
slot een tekening 
waarin zij hun top 
idee om Sint-Pieters-
Leeuw te verbeteren 
in verwerkte. Met 
deze ideeën gaan we 
de volgende raad 
verder.



Volgende vergadering

• Wanneer? Woensdag 21 november 2018

• Waar? Jeugddienst: Lotstraat 8 1600 Sint-Pieters-Leeuw

• Uur? Van 14u tot 16u

• Kinderen brengen leuke ideeën mee om rond de thema’s te 
werken en mogelijk ook extra vriendjes


