
 

KBS Alfons Ariens 

Notulen Leerlingenraad  

Woensdag 7 oktober 2020 

11.30 uur: teamruimte bovenbouw 

 

Aanwezig : Kian (4/5), Zoë (5), Joep (6a), Marit (6b), Nava (7a), Merle (7b), Kaylee 

(8a), Neva (8b). 

Afwezig  :  

Voorzitter  :  Zoë 

Secretaris  :  Neva 

 

11.30 uur 

10 min 

 Opening 

Welkom op deze eerste leerlingenraad van dit schooljaar. 

Voorstellen van alle leden: wie ben je, uit welke groep en waarom wil je in de 

leerlingenraad? Uitleg van de agenda. 

We kiezen ook een voorzitter (Zoë) en een secretaris (Neva). 

 

 

2 min 

  

De agenda 

Staan alle punten erop die besproken moeten worden, of moet er nog wat bij? 

We voegen ICT toe . 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 ICT 

Juf Marianne van ICT is aangeschoven om te vragen hoe we de ICT middelen 

gebruiken op school. We zien dat de karren met laptops worden gebruikt, hier 

wat meer dan daar. Ook worden de losse laptops en de vaste computers gebruikt 

in de klassen. Er is wel wat verschil waar ze voor worden ingezet. Juf Marianne 

neemt alles mee wat we hebben gezegd. 

 

15 min  Startgesprekken 

Jullie zijn de afgelopen week met jullie ouders en de juf of meester in gesprek 

geweest. Hoe was dat? Wat vonden jullie er van?  Het ging goed en was fijn. We 

vonden het fijne vragen en het waren goeie gesprekken. Meester Bas is blij dat 

iedereen  het fijn vindt om er zelf bij te zijn. Dit was ook de bedoeling toen we 

hier twee jaar geleden mee startten. 

 

 

15 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?   

Grotere tafels Wisten even niet meer waarom, meester Bas geeft aan dat er bij de 

groepen 8 nog 1 tafel bij komt. 

Tuintje op het schoolplein om op en na school dingen te planten misschien ook 

een tijdstip wanneer de groepen er naar toe kunnen maar niet allemaal tegelijk. 

Meester Bas vertelt dat we een moestuin hebben bij de onderbouw. Bij de 

bovenbouw zal volgende zomervakantie ook een deel worden ingericht als “tuin”. 



 

 

 

 

 

 

 

5 min 

Nieuwe wc’s. Ze zijn wat klein. Er wordt komend jaar naar de Wc’s gekeken wat 

hier nu mee te doen.  

Er staat bij de fietsen een bankje en die is een beetje vies en daar staan fietsen 

tegen aan. Meester Bas vertelt dat ook die weggaan volgende zomer en er een 

nieuwe zitkuil en bankjes zijn meegenomen in het ontwerp van het nieuwe 

speelplein.  

 

Onderwerpen volgende vergaderingen 

Welke onderwerpen zouden jullie graag willen zien op de volgende vergaderingen 

van de leerlingenraad?  

Pluswerk/verrijking.  

Grotere wc’s groep 8.  

hoe het gaat in de klassen. 

Pesten en plagen.. 

   

5 min  Sluiting 

Zijn er nog vragen aan het eind van de vergadering?:  

Ik vond het een beetje spannend maar uiteindelijk was het heel leuk! 😊 

 

Meester Bas bedankt alle leden van de leerlingenraad. 

De volgende vergadering is op woensdag 2 december om 11.00 uur. 

 

 


