
Verslag bijeenkomst leerlingenpanel 

Donderdag 10 december 2020 

Aanvang 13:00 uur, Centrale ruimte 

Aanwezig: 

Groep: Naam Naam: 

Groep 5a Lucas Kooistra Deborah Wijbenga 

Groep 5b Hidde Dijkstra Lisette Westra 

Groep 6 Jitse Hakvoort Roos Gerdingh 

Groep 7 Steyn Wijbenga Naomi Ykema 

Groep 8a Esmee de Rouwe Gerlant Hoitinga 

Groep 8b Dinand Hoekstra Aukje Witteveen 

Voorzitter Dhr. Bauke Korenstra  

Notulist Feite Bakker (MZR-lid)  

 

Verslag: 

1)Welkom en opening door de voorzitter. 

 
2)Ingebrachte agendapunten. 
 
Vanuit de verschillende groepen mogen 2 agendapunten worden ingebracht. 
 
Groep 5a;  Geen ingebrachte punten, geen tijd gehad  om te inventariseren. 
 
Groep 5b;  Nieuwe boeken in de boekenkast, meer “leuke” boeken.  

Meester Bauke geeft aan dat er afgelopen jaar veel nieuwe boeken zijn gekocht. Een 
andere oplossing kan zijn dat er altijd van thuis een boek meegenomen mag worden. 

 Graag vaste prullenbakken op het plein. 
 Meester Bauke vertelt dat het plein na schooltijd ook door andere kinderen mag 

worden gebruikt en dat de prullenbakken dan kapot gemaakt kunnen worden.  
De bestaande prullenbak wordt in de pauzes telkens buiten gezet. 

 
Groep 6; WC’s worden niet schoon achtergelaten.  

Na een gezamenlijke discussie zijn we erop uitgekomen dat hier in de klas aandacht 
voor gevraagd moet worden en elkaar erop aanspreken als het nodig is.  

 GFT plek, het afval wordt er vaak naast gelegd.  
 Ook dit punt moet in de klas kort besproken worden zodat iedereen weet waar dit 

hoort te liggen.  
 
Groep 7; WC deuren klemmen en piepen. 
 Meester Bauke zal de “kluspakes” vragen hiernaar te kijken.  
 Plek (muur) vrijmaken waar knutselwerken kunnen worden neergezet (“pronkplek”) 
 Samen hebben we overlegd waar dit dan zou moeten zijn en hoe dit eruit moet zien. 

Je moet ergens iets op kunnen zetten en/of aan de muur kunnen hangen. Meester 
Bauke zal overleggen met meester Jelte. 

 
 
 



Groep 8a; Moestuin ziet er op dit moment niet mooi uit. 
 Zodra het voorjaar weer begint zal er weer in de moestuin gewerkt worden.  
 
 
 
 Jongens mogen niet meer stoeien op de rubber tegels. 
 Zelfs nadat er afspraken met de kinderen zijn gemaakt ging het soms mis. Daarom 

mag dit nu niet meer. Ook is er genoeg speelmateriaal (en wordt er nog nieuw 
materiaal gekocht) om mee te kunnen spelen en de energie kwijt te kunnen. 

 
Groep 8b; Zonnescherm blijft vaak haken. 
 Meester Bauke zal hier eerst zelf naar kijken, anders wordt er een 

“kluspake”ingeschakeld.  
 Er staan vaak lange rijen voor het handenwassen. Een extra wasbak zou mooi zijn. 

We hebben te maken met Corona, daarom moet er extra vaak handen gewassen 
worden. Er kan niet zomaar een extra wasbak worden gemaakt. Ga eens kijken of 
het beter verdeeld kan worden tussen de klas en de wc bijvoorbeeld.  

  
De ingebrachte agendapunten worden in de eigen groep weer brsproken. 
   
 
3) Herinrichting pleinen CBS de Bron 
Meester Bauke heeft uitgelegd hoe de pleinen 
opnieuw worden ingedeeld. Hier is met veel interesse 
naar geluisterd. Belangrijk is dat er voor iedereen plek 
is en dat het plein zo goed mogelijk gebruikt kan 
worden.  
 
4) Rondvraag 
Geen vragen meer bij de rondvraag.  
 
5) Volgend overlegmoment 
Exacte datum wordt nog bekend gemaakt, zal in 
januari zijn.  
 
6) Sluiting om  14:00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
verslag is opgesteld door dhr. F. Bakker (vz. MZR) 
 
 
 
 


