
 

VERSLAG BIJEENKOMST LEERLINGENPANEL 

Donderdag 03 februari 

Aanvang 13:00 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 Feite Bakker (Vz. MZR)  

 

Verslag: 

1)Welkom en opening door de voorzitter (voorstelronde). 

Voorzitter heet iedereen welkom en start met een eigen ingebracht agenda punt. Corona is nu ca. 2 

jaar in ons midden en de school wil graag weten of we er erg last van gehad hebben als leerling van 

de Bron en of er ook juist voordelen uit deze tijd zijn te halen. In 10 minuten zoveel mogelijk 

steekwoorden opschrijven die in ons opkomen als we denken aan deze tijd. Hier zijn de volgende 

punten uitgekomen: 

Nadeel (last)       Voordeel: 

- Lockdown (regels)     - Meer tijd voor jezelf 

-  Voelt raar      - Langere kerstvakantie 

-  Verschillende meesters/juffen    - Pauzes zijn verdeelt 

- Besmettingen      - Eigen tijd indelen 

-  Mondkapjes 

- Leerachterstand (minder uitleg door meester/juf) 

2) Afspraken 11 november.  
 
Wat is gerealiseerd? 
-knikkerpotjes,  
Er is reeds 1 knikkerpotje erbij geplaats. De grootste rage is weer voorbij en we vragen ons af of het 
eerst voldoende is zo.  
-Deuren wc`s;  
Zijn gerepareerd door de kluspakes.  
 
 
 



3)Ingebrachte agendapunten. 
Vanuit iedere groep worden 2 onderwerpen ingebracht: 
  
Groep 5A  

- Geen hek rondom voetbalveld bovenbouwplein. Andere kinderen kunnen hier last van 
hebben.  Meester Bauke geeft aan dat hier op dit moment geen budget voor is en dat we 
met elkaar het schoolplein moeten gebruiken. Ook rekening houden met elkaar.  

- Meer buitenlessen. Meester Bauke wil graag meer buitenlessen zien. Geeft ook direct aan 
dit aan te geven bij de eigen meester of juf zodat die daar ook rekening mee kunnen 
houden.  

Groep 5B 
- Hek rond het voetbalveld (zie punt1 groep 5A) 
- Meer planten (groen) op het lesplein bovenbouwplein. Het bovenbouwplein mag gezelliger. 

Een van de dingen zou dan planten kunnen zijn. Meester Bauke geeft aan hierover na te 
denken. In de vorige leerlingenpanel is hier ook over gesproken. Toen is gezegd dat het 
lesplein opgeleukt mag worden met de knutselwerken die de kinderen in de klas maken.  

Groep 6A 
- Er is niet elke pauze een pleinwacht. Het valt op dat er niet elke pauze een pleinwacht is of 

dat die pas erg laat op het plein komt. Meester Bauke gaat in overleg.  
- Klok op het bovenbouw lesplein. De kinderen willen graag een klok op het lesplein. Meester 

Bauke heeft nog een klok en zal ervoor zorgen dat die opgehangen wordt.  
Groep 6B 

- Volleyballen voor op het schoolplein. Graag aangeven bij meester Jelte, die heeft hier 
budget voor.  

- Cavia op lesplein. De kinderen geven aan graag een verzorgdier op het lesplein (bovenbouw) 
te willen. Meester Bauke ziet een paar uitdagingen (weekend en vakantieverzorging) maar 
wil hier zeker over nadenken.  

Groep 7 
- Voetbalrooster hele jaar hetzelfde. Voetbalrooster wijzigt nu en dat is soms lastig. 

Afgesproken is om het voetbalrooster gelijk te houden.  
- Prullenbakken op het plein. Dit punt komt al een paar keer terug tijdens het leerlingenpanel. 

Er is een prullenbak maar die staat binnen. De prullenbak moet in de ochtend buitengezet 
worden en aan het eind van de dag weer naar binnen. Een vaste prullenbak op het plein is 
niet verstandig voor vandalisme of brandstichting.  

Groep 8 
- Betere stoelen, stoelen zijn erg hard. Meester Bauke geeft aan dat het niet gemakkelijk is om 

al het meubilair zomaar te vervangen. Een oplossing is om meer in groepjes te werken 
waardoor je ook meer van je stoel bent. Tijdens de pauzes lekker bewegen op het plein.  

- Voetbalrooster. Is eerder al over gesproken en opgelost.  
 
 
3) Rondvraag 
 
Geen punten voor de rondvraag.  
 
4) Volgend overlegmoment 
 
Meester Bauke geeft aan dat in de week voor de mei-vakantie de volgende leerlingepanel is. 
Uitnodiging volgt nog.  
 
5) Sluiting om  13:45  uur 


