
 
 
 

KBS Alfons Ariens 
Notulen Leerlingenraad  
Woensdag 14 november 2018 
11.15 uur: teamruimte bovenbouw 
 
Aanwezig : Lynn(8a), Indy(8b), Noa(7a), Kian(7b), Bas(6a), Noah(6b), Indy(5a), 

Luigiano(5b) 
Afwezig  :  
Voorzitter  :Indy  
Secretaris  :Lynn  
 
11.15 uur 
5 min 

 Opening 
Welkom op deze tweede leerlingenraad van dit schooljaar. 
Wie wordt voorzitter en wie secretaris? 
Indy is voorzitter en Lynn secretaris 

 
2 min 

  
De agenda 
Staan alle punten erop die besproken moeten worden, of moet er nog wat bij? 
Het is goed zo. 
 

15 min   JOGG 
Er schuift iemand aan van Ga Harderwijk die wat komt vertellen over de junior 
sport coach. 
 
jongeren op gezond gewicht. Idee is om een vaste dag in de maand op het plein 
met de leerlingen te spelen, met zijn allen. Groep6/7 helpen als junior sport 
coaches.. Leuke poster om je op te geven. JOGG maakt deze. De 
inschrijfformulieren door de school ophangen. Ook helpen op andere plekken 
voor groep 6/7. We willen na de Kerstvakantie hiermee starten.  
 

10 min  Startgesprekken 
Jullie zijn zelf bij de 15 minuten gesprekken geweest. Hoe was dit voor jullie? 
 
Erg leuk geweest, je kon zelf alles horen zodat je jezelf kan verbeteren.  
Niet iedereen wilde er graag zelf bij zijn.  
Het ging tenslotte om jou! 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Punten vanuit de groepen 
In de week voor de leerlingenraad, is er in elke groep overleg over punten die 
besproken kunnen worden. Welke punten hebben jullie meegenomen vanuit je 
groep?  
 
Dramales zou leuk zijn, overleggen met de juf. Cijfers worden gemist in groep 8. 
Telefoons staat op de agenda. Schommel/speelgoed er komt een nieuw 
speeltoestel en speelgoed gaan we rondbrengen. Kattenbak achter de schuur 
grasveld van maken. Hier wordt naar gekeken. ongezond trakteren in groep 8: we 
zijn en blijven een gezonde school, ook in groep 8;-) 
 



15 min Onderwerpen deze vergadering 
We maken een keuze uit een paar van de onderwerpen die we vorige keer 
bedacht hebben. 

 Toiletten 

 Ideeënbus ophangen 

 Schoolbibliotheek, nieuwe boeken stripboeken. Meester Bas heeft dit 
uitgelegd. We krijgen eigen pasjes op school. Wij vinden dit leuk! 

 Mobiele telefoons mee naar school? 
Leuk maar misschien onhandig, wel handig voor notities, agenda en als 
rekenmachine. Je hebt ook apps voor spelling, taal, rekenen en voor 
kinderen met dyslexie. Ook zou Kahoot een mogelijkheid kunnen zijn. 
Meester Bas neemt het mee naar het team. 

 Buitenspeelmateriaal: dit wordt uitgedeeld. 
 

   
5 min  Sluiting 

Zijn er nog vragen aan het eind van de vergadering? 
Er zijn geen vragen meer. Meester Bas bedankt Indy en Lynn voor het voorzitten 
en notuleren. De anderen worden ook bedankt. 
Tot volgende keer. 
 
 

 


