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donderdag 5 december 2019
namiddagvergadering
Voorzitter: mevrouw Hilde Vissers

De voorzitter: Welkom op deze bijzondere parlementszitting. In deze zaal vergaderen de 89
parlementsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij zijn op 26 mei verkozen en mogen nu 5 jaar lang plannen, wetten en regels maken voor de inwoners van Brussel. Vandaag
draaien we de rollen even om. Want nu mogen jullie voor een dagje parlementslid spelen.
Vier klassen zitten hier in het halfrond, met elk een andere kleur. Zo lijkt dit Kinderparlement
nog meer op het echte parlement, want ook daar heeft elke politieke partij een eigen kleur.
Ik stel jullie graag aan elkaar voor:
De GROENE groep is basisschool Kakelbont uit Laken.
De BLAUWE groep is de Mariaschool uit Schaarbeek.
De GELE groep is basisschool Sint-Jozef uit Watermaal-Bosvoorde.
De PAARSE groep is het Instituut Maria Onbevlekt uit Anderlecht.
Eén groep heeft onverwacht afgehaakt. Daarom zijn er enkele lege plaatsen in het halfrond.
Brussel, mijn droomstad, dat is het onderwerp van vandaag. Als jullie de baas van Brussel
waren, wat zouden jullie dan willen veranderen?
Vandaag mogen jullie vertellen wat jullie belangrijk vinden in de stad. Welke plannen zouden
jullie voorstellen in het parlement? We hebben aan de juffen en meesters gevraagd om niets
voor te bereiden. We gaan het aan jullie overlaten om tijdens deze zitting met briljante
ideeën uit te pakken.
Over al jullie plannen gaan we net als de echte parlementsleden eerst samen praten. Daarna
mogen jullie natuurlijk ook op de stemknopjes drukken.

De voorzitter geeft uitleg over de stemknopjes en microfoons.
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De voorzitter: We beginnen met een filmpje over de buitenspeeldag. Op deze dag zijn er
geen uitzendingen op tv en mogen de juffen en meesters geen huiswerk geven. Een goed
idee? In de scholen uit het filmpje kregen de kinderen ook in de voormiddag geen les. Wat
vinden jullie daarvan? Op de buitenspeeldag is het ook de bedoeling dat je niet gamet of op
je smartphone zit. Turen jullie te veel op een schermpje? Mogen jullie op school jullie telefoon gebruiken tijdens de speeltijd?

De parlementsleden wisselen van gedachten over de buitenspeeldag.

Stemmingen
 Het voorstel om de buitenspeeldag ’s morgens op school te laten beginnen wordt aangenomen met 59 stemmen voor, 8 tegen en 3 onthoudingen.
 Het voorstel om op buitenspeeldag helemaal niet naar school te moeten wordt niet
aangenomen met 40 stemmen tegen, 23 voor en 70 onthoudingen.
 Het voorstel om de smartphone niet te gebruiken tijdens de speeltijden wordt aangenomen met 45 stemmen voor, 21 tegen en 5 onthoudingen.
 Het voorstel om 1 speeltijd per dag de smartphones te mogen gebruiken wordt niet
aangenomen met 38 stemmen tegen, 32 voor en 1 onthoudingen.
 Het voorstel om 1 speeltijd per week de smartphones te mogen gebruiken wordt niet
aangenomen met 38 stemmen tegen, 25 voor en 8 onthoudingen.

De voorzitter: Als je rondloopt in Brussel, zie je vaak nog afval of papiertjes op straat liggen.
In Gent hebben ze een toffe oplossing gevonden: een vuilnisbak die praat en soms ook bizarre geluiden maakt… Mogen er sprekende vuilnisbakken in Brussel komen? Als een vuilnisbak dankjewel zegt, zou je er je papiertjes vaker in gooien? Welke oplossingen stellen jullie
voor om Brussel netjes te houden?

De leden van het Kinderparlement discussiëren over afval in de stad.

Stemmingen
 Het voorstel om in Brussel sprekende vuilnisbakken te plaatsen wordt aangenomen
met 65 stemmen voor, 2 tegen en 4 onthoudingen.
 Het voorstel om de speelplaats op te ruimen als straf wordt niet aangenomen met
40 stemmen tegen, 15 voor en 16 onthoudingen.
 Het voorstel om een groepje leerlingen aan te duiden dat oplossingen bedenkt om
de speelplaats netjes te houden wordt aangenomen met 56 stemmen voor, 10 tegen en 5 onthoudingen.
 Het voorstel om opruimacties te houden op school wordt aangenomen met 29
stemmen voor, 25 tegen en 17 onthoudingen.
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 Het voorstel om geen verpakkingen mee te nemen naar school wordt aangenomen
met 44 stemmen voor, 21 tegen en 5 onthoudingen.
 Het voorstel om meer vuilnisbakken te plaatsen op de speelplaats wordt aangenomen met 34 stemmen voor, 14 tegen en 23 onthoudingen.
 Het voorstel om pratende vuilnisbakken te plaatsen op school wordt aangenomen
met 39 stemmen voor, 22 tegen en 10 onthoudingen.

De voorzitter: We zijn aan het einde van dit Kinderparlement gekomen. Om af te ronden
overlopen we de top 3 van de voorstellen die de meeste stemmen kregen. De ondervoorzitters hebben alles netjes genoteerd.
De ondervoorzitters: Op de derde plaats staat het voorstel om een groepje leerlingen aan te
duiden dat plannen mag maken om de speelplaats netjes te houden. Dat idee kreeg 56 stemmen. De tweede plaats gaat naar het idee om de buitenspeeldag ’s morgens al op school te
laten starten met 59 stemmen. De eerste plaats is voor het voorstel om pratende vuilnisbakken te plaatsen in de stad met 65 stemmen.
De voorzitter: Proficiat voor dit boeiende debat. Graag een applaus voor jullie zelf en voor
alle mensen die hebben geholpen bij deze vergadering. De parlementaire verslaggever heeft
al jullie ideeën netjes genoteerd. Het verslag zal later naar jullie school worden gestuurd en
ook naar de echte parlementsleden. Jullie worden nu uitgenodigd voor een drankje. Daarna
krijgen jullie nog een cadeautje.

* * *

