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Verslag: 

Leerlingen panel 18 maart 2021 

Bij dit panel waren de vertegenwoordigers van groep 5b afwezig, van te voren hadden zij hun punten 

wel doorgegeven aan meester Bauke. De leerlingen van groep 5b wilden graag helpen bij het 

“himmeljen”.  

Nadat alle leerlingen die hierbij aanwezig waren welkom waren geheten en de vorige agenda punten 

nog een waren herhaald werden de volgende vragen gesteld. Wat vinden jullie van de corona en de 

bijbehorende maatregelen? Hebben jullie er veel last van.  

Veel leerlingen vinden het vervelend. Want ze vinden het jammer dat je naar huis moet als iemand 

positief test in je gezin, of dat de kangoeroe klas niet meer door kan gaan vanwege corona of 

wanneer je jarig bent.  

De tweede vraag die werd gesteld was: Heeft corona ons ook iets opgeleverd?  

Gelukkig kwamen hier ook mooie antwoorden op zoals; We hebben geleerd hoe we goed moeten 

zelfstandig werken. Dat is handig wanneer we later naar de middelbare school gaan. Ook vonden 

sommige leerlingen het prettig dat ze niet hoefden te wachten. Als ze klaar waren met hun werk 

konden ze naar buiten in plaats van dat ze moesten wachten tot de andere klasgenoten ook klaar 

waren. 

De ingebrachte punten:  

Groep 5a  

Kan er eenrichting verkeer komen op het avonturenpad op het middenbouwplein. Nu loopt iedereen 

door elkaar en gebeuren er snel ongelukjes.  Het idee was dat het misschien kon worden aangegeven 

met verkeersborden.  Schoolleiding gaat hiermee aan de slag! 

Groep 6 

Kunnen er paden tussen de perkjes komen? Hierop was het antwoord nee, maar het 

bovenbouwplein wordt deze week wel afgemaakt. Zo komt er lijnen die een atletiek baan moeten 

vormen en het tweede goal. Ook worden de struiken die kapot zijn vervangen voor nieuwe zodat die 



mooi kunnen groeien in het voorjaar. Ook de kinderen worden medeverantwoordelijk voor het 

onderhoud van de perkjes. 

Het tweede punt van groep 6 was dat we wat netter moeten omgaan met de compost bak. Nu wordt 

er veel naast gegooid. Schoolleiding houdt dit in de gaten! 

Groep 7 

Groep 7 heeft gevraagd voor decoratie in de middenbouw gang. Dit kunnen de leerlingen ook zelf 

door een creatief werkstukje te maken en die op te hangen.  

Groep 8a  

Het voorstel van groep 8a was een schooldier zoals bijvoorbeeld een hond. Leuk idee, maar niet 

meteen uitvoerbaar. 

Groep 8b 

Groep 8b heeft gevraagd of de bankjes op het bovenbouwplein konden worden gerepareerd. De 

kluspakes gaan hier naar kijken! 

Nadat we deze punten hebben besproken hebben de leerlingen ook hun mening gegeven over de 

herinrichting van de pleinen. Hierbij kwamen vele positieve reacties. De leerlingen vinden dat het erg 

goed is gelukt.  Het avonturenpad is een groot succes op het middenbouwplein en ook is het 

duikelrek met verschillende hoogtes erg leuk en handig. Ook vinden de leerlingen dat het 

bovenbouw plein cool is. De leerlingen zijn erg enthousiast dat het tweede goal er komt, en de 

stenen bankjes zijn ook erg leuk.  

Het volgende leerling panel zal waarschijnlijk voor de meivakantie plaatsvinden.  

  


