KBS Alfons Ariens
Notulen Leerlingenraad
Donderdag 7 oktober 2021
13.00 uur: teamruimte bovenbouw
Aanwezig
Afwezig
Voorzitter
Secretaris

: Roos (5a), Lisa (5/6), Mauro (6a), Daan (7a), Veerle (7b), Isa (8a), Beau (8b)
:
: Beau
: Daan

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? We kiezen ook een voorzitter en een secretaris. Dit zijn Beau en
Daan geworden deze eerste keer. Elke vergadering mag iemand anders voorzitter
en secretaris zijn.

2 min

De agenda
Staan alle punten erop die besproken moeten worden, of moet er nog wat bij?
We vinden het wel genoeg zo voor de eerste keer.

10 min

Document leerlingenraad
Wat is nu precies een leerlingenraad en wat doet de leerlingenraad.
We bespreken dit aan de hand van het papier wat in de map zit.

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 was leuk, maar af en toe wat lastig. Dat is als het gaat over iets wat je nog
niet zo goed kunt. Maar eigenlijk gaat het vooral over wat je al wel goed kunt!

10 min

Het nieuwe plein
We zijn erg benieuwd hoe jullie het nieuwe plein van de bovenbouw vinden. Wat
is helemaal top en wat mist er nog? Hebben jullie nog ideeën voor het plein om
iets mee te doen? We denken nog even samen na over de invulling van het stukje
plein/zand bij het lokaal van groep 6.
De kinderen zijn erg blij met het plein. Mooi dat er een apart voetbalveld is, eer
zijn genoeg zitplaatsen, alles is weer glad (de tegels). Gewoon mooi!!
De punten die graag worden gezien: dieren op school (dit wordt lastig), een
klimmuur (die komt er in de herfstvakantie), Een moestuin (daar denken we over
na), een klimboom (komt er waarschijnlijk niet, erg ingewikkeld om aan te
komen/veiligheid), een tafeltennistafel (zoeken we volgende keer uit), korfbalpalen
(daar is er 1 van), Een schommel (niet haalbaar net als een boomhut)

15 min

Punten vanuit de groepen

In de week voor de leerlingenraad, is er in elke groep overleg over punten die
besproken kunnen worden. Wat leeft er in de groep, iets voor binnen, iets voor
buiten. Welke punten hebben jullie meegenomen vanuit je groep?
Nieuwe laptops (die worden besteld). Nieuwe spelletjes (mag je kopen met je
klas). Meer boeken en dingen over LHBTIQ+. Voor groep 8 een bank om op te
lezen.
Verder willen we graag een mascotte voor de school. En kan er meer groen in de
school?
5 min
Onderwerpen volgende vergaderingen
Welke onderwerpen zouden jullie graag willen zien op de volgende vergaderingen
van de leerlingenraad? De nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen, uitzoeken
van een nieuwe tafeltennistafel, een plan bedenken voor het stukje grond bij juf
Janneke en juf Irene (groep 6).
Roos wordt dan de voorzitter en Isa de secretaris.
5 min

Sluiting
Zijn er nog vragen aan het eind van de vergadering?
Er zijn geen vragen meer. Meester Bas bedankt alle kinderen. Ze hebben goed
geluisterd en meegedacht met de punten.

