Verslag leerlingenpanel 10-10-2019

Aanvang 13.00 uur
Aanwezig:
Groep:
Groep 6
Groep 7a
Groep 7b
Groep 8a
Groep 8b
Voorzitter
Notulist

Naam
Jan Willem van der Wal
Daan Boermans
Maxim de Jong
Jesper de Groot
Wessel Altena
Dhr. Bauke Korenstra
………………………………..

Naam:
Eline Vis
Narena van der Weg
Anna Roos Terpstra
Renske Sierdsma
Martine Mensonides

Aandachtspunten:

Schooldirecteur heet iedereen welkom en legt de bedoeling van het leerlingenpanel uit. We
berspreken alleen schoolse zaken. We praten niet over leerlingen/leerkrachten. Altijd kunnen
agendapunten van tevoren worden ingebracht. Vanuit iedere groep zijn 2 vertegenwoordigers
aanwezig. In de meeste groepen is er geloot. Iedereen heeft er zin in! Anna Roos zit er zelfs voor de
2e x in. De vertegenwoordigers ontvangen het verslag en geven telkens uitleg in de klas.
De kinderen melden dat de wc-deuren niet goed sluiten. Doorkijk is mogelijk. Dit probleem is eerder
ook aan de orde geweest. De “kluspakes” wordt gevraagd om dit in orde te brengen!
Voor de netheid in de wc zelf is iedereen zelf verantwoordelijk. In sommige groepen zijn hierover
duidelijke afspraken gemaakt. Het is onze eigen verantwoordelijkheid!
Het dragen van een pet of capuchon op school wordt niet toegestaan. De leerlingen uit het panel
kunnen elkaar heel goed uitleggen waarom het belangrijk is om elkaar goed aan te kunnen kijken.
Kinderen die koude oren hebben, moeten de leerkracht maar vragen of de kachel hoger mag staan!
De kinderen willen meer spullen hebben om mee te spelen in de pauze. De geleende spullen van de
gemeente vinden ze niet voldoende. Ook hopen ze dat er een extra doeltje kan worden aangeschaft.
De schooldirecteur heeft binnenkort overleg met de ouderraad. Mogelijk dat een deel van de
ouderbijdrage kan worden gebruikt voor aanschaf van spelmateriaal in de pauzes! Wordt vervolgd!
Het volgende overlegmoment van het leerlingenpanel zal rond de kerstvakantie worden gehouden.
Om 13.30 uur gaan de kinderen met hun koffertje “op reis” naar een andere groep.
B.K.

