
 

KBS Alfons Ariens 

Notulen Leerlingenraad 2 

Woensdag 1 december 2021 

11.30 uur: Middenruimte groepen  5 en 6 (op afstand) 

 

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

Afwezig  :  

Voorzitter  : Roos 

Secretaris  : Isa 

 

11.30 uur 

5 min 

 Opening 

Welkom op deze tweede leerlingenraad van dit schooljaar. Roos heet iedereen 

welkom. 

 

2 min 

  

De agenda 

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

We houden het bij wat er nu op staat. 

   

20 min  Wereld in getallen 5 

We werken nu 12 weken met de nieuwe methode. 

Wat vinden jullie ervan. 

Juf Marieke zal hier ook bij aansluiten. Zij is onze reken coördinator. De volgende 

pluspunten worden genoemd: Een ding tegelijk is wel fijn bijvoorbeeld alleen : of 

alleen x. Betere uitleg, zeker door de filmpjes. Eén ding tegelijk is erg fijn. Je gaat 

er beter door rekenen.  

Wat als nadeel wordt gezien: hoe je het uitrekent is lastig; hulpsommen noteren. 

Het gaat niet alleen meer om het antwoord, maar ook om te kunnen zien “wat er 

in je hoofd gebeurt”. Het Plus werk is best lastig zonder uitleg. Het is/lijkt ook 

veel, dit komt waarschijnlijk doordat de vorige methode minder vroeg. We 

houden het wel in de gaten qua werk in de weektaak. Het mag niet altijd als teveel 

voelen.  

Alles bij elkaar zijn we blij met de nieuwe methode. Het is fijn werken. Wel is het 

voor iedereen wennen. Zowel voor kinderen die het gevoel hebben meer te 

moeten doen, als ook voor de leerkrachten.  

Juf Marieke heeft binnenkort weer een vergadering met de leerkrachten en neemt 

dit ook allemaal mee. Meester Bas verstuurt de notulen ook aan het team zodat 

ze kunnen lezen wat kinderen fijn vinden en waar we misschien nog “winst” 

kunnen halen.  

  
10 min  Invulling stukje tuin bij groep 6 

Vorige keer hebben we als leerlingenraad gesproken over het stukje tuin bij groep 

6. Het is leuk als daar een invulling voor komt vanuit de kinderen/groepen. Willen 

jullie hier in meedenken zodat we dit in het voorjaar op kunnen pakken. De 

volgende ideeën kwamen allemaal naar voren: Kippen, spelletjes, turnen, dieren, 

schommels, glijbaan, wip, moestuin, picknicktafel, insectenhotel, bloemen, kas, 

bijenhotel, vlindertuin, hut, doolhof. 

Nadat we alle mogelijkheden hadden besproken is het idee ontstaan een mix te 

maken van een aantal dingen: Vlinderstruiken, insectenhotel, bloemen, 

picknicktafel, paadjes erbij. Meer om te ontdekken. 



 

We gaan een “plannetje” bedenken hoe het eruit kan komen te zien. Dat 

bespreken we de volgende keer. Daarna gaan we kijken wat er dan voor nodig is 

om het plannetje “echt’ te laten worden. Wie kan daarbij helpen? NL Doet? 

Ouders? Groepen?  

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

5 min 

 Tafeltennistafel 

Het is de bedoeling dat er vanaf januari een nieuwe tafeltennistafel op het 

bovenbouwplein komt. We gaan samen zoeken naar een passende tafel. 

En we hebben er 1 gevonden!! We hebben gekozen om een betonnen ronde 

tafeltennistafel te kopen. Meester Bas gaat deze bestellen en het is de bedoeling 

dat deze er na de kerstvakantie staat. 

 

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?  

• Kunnen we ook “iets minder gezond” trakteren. Tja, we zijn nu eenmaal 

een gezonde school. 

• Jongenstoilet lekt/af en toe verstopt. Wordt naar gekeken. 

• Spiegels hoger in de toiletten. Lijkt lastig. Gaan we bekijken. 

• Mogen we meer soorten ballen buiten? Sinterklaas?? 

• Zachter en dikker wc papier. Sorry. 

• Meer opladers/koptelefoons. Die laatste zijn er genoeg, opladers menen 

we ook. Er komen binnenkort nieuwe laptops bij dus dat moet opgelost 

zijn dan. 

• Een nieuw netje voor de basket. Gaan we uitzetten. 

 

Onderwerpen volgende vergaderingen 

Welke onderwerpen zouden jullie graag willen zien op de volgende vergaderingen 

van de leerlingenraad? 

  • Indeling van de moestuin 

• Wereldoriëntatie 

• Ideeën voor schoolreisjes en kamp 

 

5 min  Sluiting 

Zijn er nog vragen aan het eind van de vergadering? Er zijn geen vragen meer. De 

volgende keer is Veerle secretaris en Mauro voorzitter. 

 

Meester Bas bedankt iedereen en geeft mee dat hij het mooi vindt hoe in de 

groepen deze raad is voorbereid. Er was mooie input. Goed over nagedacht! 

  
 

 


