
 
 

KBS Alfons Ariens 
Agenda Leerlingenraad 2 
Donderdag 28 november 2019 
12.30 uur: teamruimte bovenbouw 
 
Aanwezig : Thomas, 5a, Martin 5b, Lynn 6a, Jinte 6b, Rens 7a, Stef 7b, Mark 8a, Sara 8b 
Afwezig  :  
Voorzitter  :  Rens 
Secretaris  :  Mark 
 
11.30 uur 
10 min 

 Opening 
Welkom op deze tweede leerlingenraad van dit schooljaar. 

 
2 min 

  
De agenda 
Staan alle punten erop die besproken moeten worden of moet er nog wat bij? 
Alles staat er in. 
  

15 min   Het schoolplein 
Volgend jaar, 2020, willen we de schoolpleinen opknappen. Juf Paula, juf Lenneke, 
juf Inula en meester Bas zijn daarover aan het nadenken. We willen jullie hier, 
samen met je klas, ook in meenemen. Het plein is tenslotte voor jullie. Er liggen 
wat voorbeelden klaar. Wat spreekt jullie aan? Willen jullie er met je klas over 
meedenken? 
We hebben het over de volgende punten gehad: 

• Schommel  

• Soort pannakooi 
• Niet voetballen voor de deur 

• Saai klimtoestel 

• Groot schoolplein  
• Niet veel klimtoestellen 

• Niet alleen tegels maar ook bloemetjes 
• Spullen uit de schuur/om mee te spelen  

• Struik bij groep 8a dicht maken zodat er niemand meer kan lopen 

• Glijbaan met dichte onderkant 
• Lijnen voor viervakken  

• Langer naar het veld , dit laatste is niet mogelijk "#$%. 

Meester Bas neemt alle ingebrachte ideeen mee naar het overleg met de 
werkgroep plein. 
 

15 min  Gebruik van ICT 
Op de Alfons Ariens zijn veel computers en vooral laptops. Waar worden deze 
voor gebruikt? Is dat genoeg? Wat werkt er allemaal goed en wat vind je wel eens 
vervelend? 
We hebben het over de volgende punten gehad: 

• Extra opladers voor de uode computer’s 
• Computer voor meer dingen gebruiken  

• Meer koptelefoons 



• Minder lange snoeren van de koptelefoons 
• Te weinig laptops, in januari komen er 40 bij in gtwee karren, zodat hele 

klassen tegelijk hiermee kunnen werken. 
• Ze zijn soms leeg als je ermee wilt werken 

• Ze worden teveel geleend. 
Ook deze punten neemt meester Bas mee. 
  

10min  De methode Engels 
We gebruiken de methode Take it easy voor Engels bij ons op school? Kunnen 
jullie vertellen hoe dit er uit ziet? Hoe vaak krijgen jullie les, wat vind je er van, 
wat gaat goed? Kan er iets beter?  
Dit punt verschuiven we vanwege de tijd naar de volgende vergadering, 
 

15 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 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?  
De volgende punten komen naar voren: 

• Langer naar het veld: meester Bas legt uit dat er juist een elektrische bel 
komt om niet steeds te lang buiten te zijn. Kost veel leertijd. 

• Zeeppompjes snel leeg: blijkt dat kinderen hier een zeepbad van maken. 
Leerlingen van de raad vertellen dit in jhun eigen klas. 

• De toiletten worden oud: meester Bas vertelt dat in 2020 de toiletten 
worden vervangen! 

 
Onderwerpen volgende vergaderingen 
Welke onderwerpen zouden jullie graag willen zien op de volgende vergaderingen 
van de leerlingenraad? 

• Engels 
• Het plein 

• Laptops  
   
  Sluiting 

Zijn er nog vragen aan het eind van de vergadering? 
Wie wordt volgende vergadering de nieuwe voorzitter en secretaris? 
Thomas wordt voorzitter en Lynn de secretaris. 
De volgende leerlingenraad is op 12 februari 2020. 

 


