
 

Agenda leerlingenpanel 2022-2023 

Donderdag 19 december 2022 

Aanvang 13:00 uur 

Centrale ruimte 

Aanwezig: 

Groep: Naam Naam: 

Groep 5a Gijs (afwezig) Isabella Bosma 

Groep 5b Luuk Kreté Iris Buma 

Groep 6 Jurre Seeger Romy Verhagen 

Groep 7a Vic van Nieuwenborgh Ella Palali 

Groep 7b Lukas Hovenga Charissa de Jeger 

Groep 8 Thymen Wiersma Sanne Dijkstra 

Voorzitter Dhr. Bauke Korenstra  

Notulist Anneke Kooistra  

 

Agenda: 

1)Welkom en opening door de voorzitter.  

Dhr. Bauke stelt Anneke Kooistra even voor aan het leerlingenpanel. 

  

2) n.a.v. 27 oktober 
   

• Extra kingvelden 
Er zijn 3 kingvelden op het bovenbouwplein ingetekend en aangegeven door middel 
van een rode kroon. De witte verf is niet heel goed zichtbaar, maar wellicht dat dit 
nog een keer met betere verf kan. Er komt misschien ook een kingveld op het 
middenbouwplein. 

 

• Tennisballen geregeld! 
Er zijn voor elke lokaal 2 tennisballen geregeld door de vader van Vic. 
 

• Fietsenstalling bovenbouw 
Het parkeren van de fietsen blijft lastig. Vic en Ella hebben een week lang 
geprobeerd de overige leerlingen te helpen om de fiets goed te parkeren. Zij hebben 
het gevoel dat de kinderen alleen netjes hun fiets parkeren als meester Bauke ook 
op het plein is. Het kan dus nog steeds beter. Ella en Vic gaan nu in hun klas vragen 
of er een ander duo dit wil gaan doen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
3) Ingebrachte agendapunten  
 
Vanuit iedere groep mogen 2 onderwerpen worden ingebracht: 
 
Groep 5a Isabella: 

1. De leerlingen van groep 5a hebben aangegeven dat zij de glijbaan op het middenbouwplein 
niet veilig vinden, omdat deze “open” is en vragen of hier een dichte glijbaan voor kan 
komen. Meester Bauke gaat deze glijbaan bekijken om te zien of deze veilig is. 

2. Graag meer natuur op het plein. Zij denken aan een insectenhotel.  
Misschien kan dit worden gedaan met de opbrengst van de kaartenverkoop van My Fundy. 
 

Groep 5b Luuk en Iris: 
1. De leerlingen van groep 5b vinden dat op het middenbouwplein nu veel afval van rotjes 

liggen. Zij vragen of dit ook opgeruimd kan worden door misschien schoonmaakploegen. 
Meester Bauke geeft aan de er prikstokken in de gang liggen mochten kinderen dit vrijwillig 
willen gaan doen. Ook gaat meester Bauke kijken of het schoolplein schoon is en anders 
kunnen er uiteindelijk schoonmaakploegen worden ingezet en dan mag groep 5b hiermee 
starten. 

 
Groep 6 Jurre en Romy: 

1. De leerlingen van groep 6 geven aan dat de pogo sticks kapot zijn en zouden graag nieuwe 
willen. Misschien dat dit kan worden gedaan met de opbrengst van de kaartenverkoop van 
My Fundy. 

2. Het is in de ochtend erg donker in het fietsenhok op het bovenbouwplein. Kan hier ook licht 
komen? Meester Bauke gaat hiernaar kijken. Misschien dat het parkeren van de fietsen dan 
ook beter gaat. 

 
Groep 7a Vic en Ella: 

1. De leerlingen van groep 7a geven aan dat zij het erg vervelend vinden dat er leerlingen in de 
pauze met opzet in het kingveld gaan staan om zo het spel te verstoren. Hier wordt door 
meester Bauke aangegeven dat leerlingen met elkaar rekening moeten houden en dat dit 
wel eens kan gebeuren, maar als het met opzet gebeurt mag je hier wel op een nette manier 
wat van zeggen. 

2. Mogen er ook stuntsteps worden aangeschaft voor in de pauze? Ook hier is het antwoord 
dat er wordt gekeken naar de opbrengst van de kaartenverkoop van My Fundy. 

 
Groep 7b Lukas en Charissa: 

1. De leerlingen van groep 7b vinden dat de wc (en dan vooral die van de jongens) niet goed 
schoongehouden wordt door de leerlingen zelf. Vaak wordt er te veel papier gebruikt voor 
het drogen van de handen en worden deze naast de prullenbak gegooid in plaats van erin. Er 
wordt nog één keer heel goed verteld hoe de wc schoon moeten worden gehouden anders 
gaan we misschien wel over naar een systeem zoals met een registratieformulier of 
“tandem” plassen. 

 
Groep 8 Thymen en Sanne: 

1. De leerlingen van groep 8 geven aan dat het erg druk is bij de hoofdingang bij de wisseling 
van de pauzes. Hier zijn kinderen die elkaar beuken bij het in- en uitgaan van de deur. 
Er komen oplossingen als om de uitgaande groep eerst voor te laten gaan en de ingaande 
groep daarna naar binnen te laten gaan. En misschien is het een idee om er een paar 



minuten tussen de pauzes te doen waardoor de wisseling rustig kan verlopen. Meester 
Bauke zal dit met de leraren gaan bespreken. 

 
4) Rondvraag/volgend overlegmoment 
 
Meester Bauke heeft nog een paar vragen voor de leerlingen. 
 

• Wat vonden jullie van het project My Fundy kaartenverkoop? 
De meeste leerlingen vonden het leuk om een unieke kaart te maken, maar vinden 
zij de prijs per pakje wel te hoog.  
 

• Voor de 3e keer op rij deed de school mee aan het kerstengelenproject. Wat vinden 
jullie van deze actie? 
Het leerlingenpanel vindt het een fijne actie om zo mensen te mogen helpen. Het 
geeft hun een goed gevoel. Het gaat ook erg goed met het inzamelen van spullen 
voor deze gezinnen. Er kunnen zelfs meerdere dozen gemaakt worden waardoor er 
zelfs nog 5 gezinnen blij kunnen worden gemaakt. 
 

• Wat vinden jullie van het kerstdiner wat komende donderdag wordt gevierd? 
De leerlingen kijken hier erg naar uit. Het eerste deel van deze kerstviering worden 
met alle leerlingen gevierd in het speellokaal. Doordat het met z’n allen gevierd 
wordt, is de betrokkenheid van de leerlingen wat minder volgens sommige 
leerlingen. Niet elke leerling heeft hierdoor een taak. Er wordt vooral naar het 
kerstdiner uitgekeken. Lekker eten met z’n allen. Daarna volgt de afsluiting met de 
ouders/verzorgers op het schoolplein. 

 
De volgende vergadering is in de week (20 februari t/m 24 februari 2023) vooraf de 
voorjaarsvakantie. De precieze dag volgt nog. 

 
5) Sluiting om 13:45 uur 
 
 
 
 


