
 

Agenda leerlingenpanel 2022-2023 

Donderdag 23 februari 2023 

Aanvang 13:00 uur 

Centrale ruimte 

Aanwezig: 

Groep: Naam Naam: 

Groep 5a Gijs  Isabella Bosma (afwezig) 

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.  

Meester Bauke heeft iedereen van harte welkom 

  

2) n.a.v. 19 december 2022 
   

• Onder-, midden-, en bovenbouw krijgen allemaal € 860,00 te besteden naar aanleiding van 
de opbrengst van het project my fundy kaartenverkoop. Iedere bouw mag zelf gaan bepalen 
of dit geld wordt uitgegeven aan spelmateriaal voor in de klas of op het plein. 
 

• Het licht in het fietsenhok hoeft nu niet meer aangezet te worden door meester Bauke, 
omdat het nu alweer licht is als de kinderen op school komen. Meester Bauke heeft destijds 
het lichtknopje elke ochtend aan- en uitgezet. 

 

• De manier hoe de kinderen elkaar moeten passeren bij het in- en uitgaan van de pauzes is 
nog niet besproken. 

 
3) Ingebrachte agendapunten  
 
Vanuit iedere groep mogen 2 onderwerpen worden ingebracht: 
 
Groep 7a Vic en Ella: 

1. Is het mogelijk dat wij 5 minuten langer pauze mogen hebben? Meester Bauke geeft hier 
gelijk antwoord op dat dit niet mogelijk is. De school is gebonden aan reguliere schooltijden. 

2. Is het mogelijk dat de school een huisdier krijgt? Meester Bauke geeft aan er na de 
voorjaarsvakantie een proef wordt gestart met de hond van juf Ytsje in de kangoeroeklas. 
We gaan kijken hoe dit bevalt. 
 



Groep 8 Thymen en Sanne: 
1. De kraan van de jongens wc doet het niet. Meester Bauke geeft aan dat er een leertje moet 

worden vervangen door één van de kluspakes, maar dit heeft door omstandigheden wat 
vertraging opgelopen. 

2. Kan de kar van de Ipads ook ergens anders staan dan nu op het lesplein en bij de bibliotheek, 
omdat de klas het wat te vol vindt worden. En zijn er ook doekjes om de Ipads schoon te 
maken. Volgens meester Bauke zijn er zeker, maar meester Bauke zal even vraag waar ze 
liggen.  

 
Groep 5b Luuk en Iris: 

Luuk en Iris hebben geen agendapunten om in te brengen. De klas is op dit moment 
tevreden. 

 
Groep 6 Jurre en Romy: 

1. Sommige kinderen van groep 6 vinden het vervelend dat kinderen uit andere groepen 
gebruik van de wc van groep 6. Meester Bauke geeft dat het duidelijk staat aangegeven 
welke wc bij welke groep hoort. De vraag aan de andere panelleden dit door te geven aan de 
kinderen in hun klas. 

2. Kan elke klas ook een eigen bal krijgen om hiermee buiten spelen. Meester Bauke geeft aan 
dat dit o.a. gaat gebeuren met het bedrag wat elke bouw mag besteden. 

 
Groep 5a Gijs: 

1. Ook Gijs komt met de vraag of de school een huisdier mag krijgen. Meester Bauke geeft 
hierop hetzelfde antwoord als bij Vic en Ella van groep 7a. 
 

Groep 7b Charissa en Lukas: 
1. Ook hier komt de vraag of er doekjes zijn om de Ipads mee schoon te maken. Meester Bauke 

gaat vragen waar deze liggen. 
2. Zijn er ook regels voor op het plein vastgelegd en wat zijn deze dan? 

Meester Bauke geeft aan dat er in het overleg van de bovenbouw hierover gesproken is. Juf 
Mienke wil graag met een aantal kinderen uit het leerlingenpanel een werkgroepje vormen 
om deze “pleinregels” op te stellen.  
De werkgroep bestaat uit de volgende leerlingen: 
 

• Charissa 

• Lukas 

• Vic 

• Sanne 

• Romy 
 
Daarnaast komt er de vraag of het doel op het bovenbouwbouwplein kan worden gemaakt. 
Meester Bauke zal hiernaar kijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4) Rondvraag/volgend overlegmoment 
 
Dhr. Bauke heeft nog een vraag voor de leerlingen. 
 

• Wat vinden jullie ervan dat de basisscholen in Bolsward meedoen aan Giro 555 
 
Alle leerlingen vinden dit een heel goed idee. Er waren al veel lege flessen 
ingezameld, geldopbrengst met het verkopen van cup cakes e.d. en werd er ook 
kleding ingezameld. Meester Bauke gaf ook aan dat er al veel geld was ingezameld 
en dat de hoogte hiervan binnenkort bekend wordt gemaakt. (€1838,05)  

 
De volgende vergadering is in de week (17 april t/m 21 april 2023) vooraf de meivakantie. De 
precieze dag volgt nog. 

 
5) Sluiting om 13:45 uur 
 
 
 
 


