
 

KBS Alfons Ariens 
Notulen Leerlingenraad  
Woensdag 3 maart 2021 
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  :  Neva 
Secretaris  :  Nava 
 
11.30 uur 
5 min 

 Opening 
Welkom op deze derde leerlingenraad van dit schooljaar. 
We kiezen weer een voorzitter, Neva en een secretaris, Nava. 

 
2 min 

  
De agenda 
Staan alle punten erop die besproken moeten worden, of moet er nog wat bij? 
Hij is goed zo, meester Bas vertelt nog wat over de regel van de maand. 
 
 

15 min   Nieuwe rekenmethode 
Hoe staat het ervoor met een nieuwe methode? Juf Marieke is aangeschoven, zij is 
de reken coördinator.  Kinderen en meesters/juffen hebben vragenlijsten ingevuld. 
Daar is over vergaderd. Uiteindelijk zijn er twee methodes over gebleven: Wereld 
in getallen en Pluspunt.  Juf Marieke laat ons zelf ook beoordelen, de 
zichtzendingen liggen op tafel. De meeste kinderen vinden Pluspunt het leukst. 
Ziet er het leukst uit en heeft “conditietraining”. 
 

15 min  Hoe is het om directeur te zijn? 
Vanuit jullie kwam deze vraag naar voren de vorige vergadering, ik vertel jullie er 
graag over. Meester Bas vertelt over hoe hij directeur is geworden. En over wat 
voor werk hij doet en regelt.  
 
 

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 vraag is of de wc’s meer privé kunnen en of er maandverband voor de 
meiden van groep 8 klaar kan liggen. 

 Doordat er wat feestdagen zijn gemist, is de vraag of er een tosti dag 
geregeld kan worden. 

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

 Wereldoriëntatie 

 Schoolplein 



 

 Punten uit de groepen 
   
5 min  Sluiting 

Zijn er nog vragen aan het eind van de vergadering? Nee, die zijn er niet. 
Meester Bas bedankt iedereen! 

 


