
 

Verslag leerlingenpanel 

Donderdag 30 september 

Aanvang 11:00  uur 

Centrale ruimte 

 

Aanwezig: 

Groep: Naam Naam: 

Groep 5a Wout Dijkstra Lotte Brouwer 

Groep 5b Daniël Bles Marit Dijkstra 

Groep 6a Stijn Bonga Lenna Eiling 

Groep 6b Ysbrand Noordover Aniek Bakker 

Groep 7 Niels Bakker Maud de Haan 

Groep 8 Ruben Bles Fenna Steigenga 

Voorzitter Dhr. Bauke Korenstra  

Notulist Mevr. N. Couperus  

 

Agenda: 

1)Welkom en opening door de voorzitter. 

Alle kinderen hebben voor het eerst zitting in het leerlingenpanel. De kinderen van groep 8 

ontbreken i.v.m. een excursie. Iedereen heeft er zin in! 

2) Uitleg en bedoeling van het leerlingenpanel: 
 
We bespreken met elkaar algemene zaken van onze school. Ook de mening van de leerlingen vinden 
we belangrijk op CBS de Bron. Als vertegenwoordigers van de groep bespreken we de ingebrachte 
punten. De vertegenwoordigers koppelen dit weer terug naar de eigen groep. We komen 3 à 4 x per 
jaar bij elkaar.   
  
2)Ingebrachte agendapunten. 
 
Groep 7: 
De schoolshirts zijn aan vervanging toe. Ze zijn veel te groot! Het lijken wel rokjes! 
 -Iedereen vindt dit ook. Volgende week staat deze wens ook op de agenda van de ouderraad. 
 
Op dit moment zijn er te weinig knikkerpotjes!  
-Het zijn er 12. Het is nu even  echt knikkertijd! Kinderen kunnen zelf ook afspraken maken, om de 
beurt een potje gebruiken is een goede suggestie.. 
 
Groep 6a: 
Kunnen er ook buitenkranen komen op onze pleinen? 
-Het panel vindt dit na overleg geen goed idee. Anderen kunnen hier misbruik van maken. Overdag 
heeft iedereen genoeg tijd om in het lokaal water te drinken. Overigens zijn er wel buitenkranen, 
maar die worden alleen bij uitzondering gebruikt. 
 



 
Groep 6b: 
De kinderen van groep 6b willen graag een nieuwe voetbal. 
-Dit kunnen ze regelen met hun eigen leerkracht. 
 
Groep 5b: 
De boeken in de bibliotheek zijn niet altijd mooi en uitdagend om te lezen? 
-Panellid geeft aan dat je ook boeken van thuis kunt meebrengen. 
-schoolleiding geeft aan dat er 4 bibliotheekpassen op school zijn. Leerkracht kan hier ook gebruik 
van maken. Mogelijk samen met de kinderen boeken uitzoeken! Wel in eigen groep bewaren! 
 
Groep 5a: 
Graag meer kortere sprintouwen voor in de pauze. 
-Schoolleiding gaat op zoek, eventueel ook “lenen” via de buurtsportcoach. 
 
3) Rondvraag 
Iedereen kan in de eigen groep vertellen hoe de bijeenkomst is verlopen. 
Alle panelleden ontvangen een schriftelijk verlag. 
Dit veerslag komt op onze website.  
 
4) Volgend overlegmoment is op donderdag 11-11-2021 
 
5) Sluiting om  11:45 
Schoolleiding bedankt iedereen voor de prima inbreng! 
 
 
 
 


