
 

KBS Alfons Ariens 
Notulen Leerlingenraad  
Woensdag 16 februari 2022 
11.30 uur: Personeelskamer bovenbouw 
 
Aanwezig : Roos (5a), Lisa (5/6), Mauro (6a), Daan (7a), Veerle (7b), Isa (8a), Beau (8b) 
Afwezig  :  
Voorzitter  : Roos 
Secretaris  : Veerle 
 
11.30 uur 
5 min 

 Opening 
Welkom op deze derde 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 op. 

   
    
10 min  Invulling stukje tuin bij groep 6 

Vanuit de notulen van de vorige vergadering kwam het volgende: 
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, egel hotel, 
boomstronken, vogelhuisjes, paadjes, planten bakken, wormen hotel, avocado boom 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?  
Hoe zullen we dit verder oppakken en wat is daar voor nodig? 
Met elkaar hebben we een eerste tekening gemaakt. Daarbij is ook een actielijst 
gemaakt. Meester Bas gaat nu eerst meester Wim vragen wat hij hier in kan 
betekenen. Daarna kijken we of we bijvoorbeeld ouders, opa’s en oma’s, kinderen 
uit de klassen kunnen laten helpen. Het zou ook iets kunnen zijn voor NL DOET. 
 

5 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min 
 
 
 

 Tafeltennistafel 
Samen hebben we vorige vergadering besloten dat er een nieuwe tafeltennistafel 
komt en dat deze rond wordt. Deze is inmiddels besteld en wordt al flink 
gebruikt. We gaan met de leerlingenraad een foto maken. Deze komt op de 
website zodat ouders weten wie de leerlingen uit de leerlingenraad zijn en we 
zetten hem op Facebook en Instagram. Wat willen we hier nog over kwijt? 
Iedereen is blij met de nieuwe tafeltennistafel. Hij wordt erg veel gebruikt. Met 
dank aan de leerlingen van de leerlingenraad! 
 
Wereldoriëntatie 
Wat vinden jullie van de methodes Brandaan, Meander en Naut. Wat is leuk, wat 
kan beter en wat moet beter. Houden we van lessen uit het boek of ook zelf 
werken aan projecten? Wat willen jullie hier nog meer over kwijt? 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 min 
 
 
 
 
15 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min 

Ik ben benieuwd naar jullie ideeën hierover.  
De boeken zijn wel erg verouderd. Ook zijn de lessen uit de boeken een beetje 
veel tekst. We willen graag wat meer projecten, meer met natuur buiten, meer 
boeken en nieuwe boeken, iets actiever en meer samen werken. 
Meester Bas vertelt dat het de bedoeling is dat er een nieuwe methode komt 
waar werken met projecten meer naar voren komt. Er gaat een groepje van 
meesters en juffen over nadenken. We weten nog niet precies wanneer we 
hiermee gaan werken, maar het komt eraan. 
 
Ideeën voor schoolreisjes en kamp 
Ook dit punt wilden jullie graag bespreken. Wat vinden jullie van de kampen en de 
schoolreisjes die we tot nu toe doen?  
Dit punt schuift door naar de volgende vergadering, de tijd was om      . 
 
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?  
Vorige keer hebben we de onderstaande punten besproken: 

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

• Jongenstoilet lekt/af en toe verstopt. Opgelost. 

• Spiegels hoger in de toiletten.  Opgelost. 

• 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. Opgehangen.  
De nieuwe punten van deze vergadering zijn: 

• Kan er in de klassen met carnaval een disco worden gehouden? Dat mag 
je met je meester of juf overleggen. 

• Het dakraam is vervelend bij de wc’s. Als iemand dan de bal van het dak 
haalt en je zit te plassen. Hier kunnen we niet zoveel aan doen. 

• Bij de klimmuur klimmen kinderen op het dak. Wil je dit in je eigen groep 
bespreken? Dan kan iedereen hier op letten, dit is niet de bedoeling! 

• Mag het slot van de meisjes wc strakker: Meester Bas vraagt dit aan 
meester Wieger. 

 
Onderwerpen volgende vergaderingen 
Welke onderwerpen zouden jullie graag willen zien op de volgende vergaderingen 
van de leerlingenraad? De schoolreisjes en kampen en de inrichting van de tuin.  

   
5 min  Sluiting 

Zijn er nog vragen aan het eind van de vergadering? Nee die zijn er niet. Meester 
Bas bedankt iedereen en hoopt dat de volgende keer Mauro er ook weer bij is.  

 
 


