Verslag leerlingenpanel
Dinsdag 22 september 2020
Aanvang 13:00 uur
Centrale ruimte

Aanwezig:
Groep:
Groep 5a
Groep 5b
Groep 6
Groep 7
Groep 8a
Groep 8b
Voorzitter
Notulist

Naam
Lucas Kooistra
Hidde Dijkstra
Jitse Hakvoort
Stijn Wijbenga
Esmee de Rouwe
Dinand Hoekstra
Dhr. Bauke Korenstra
Mevr. Lydia Hoitinga (stagiaire)

Naam:
Deborah Wijbenga
Lisette Westra
Roos Gerdingh
Naomi Ykema
Gerlant Hoitinga
Aukje Witteveen

Agenda:
1)Bauke Korenstra heet alle vertegenwoordiger welkom. De bedoeling van het leerlingenpanel
wordt besproken en we spreken af dat de volgende bijeenkomst meteen na de herfstvakantie zal
plaatsvinden. De vertegenwoordigers van alle groepen ontvangen een verslag van deze bijeenkomst.
Juf Lydia Hoitinga heeft voor deze keer het verslag gemaakt.
Nagenoeg alle groepen willen weten wanneer de schoolpleinen zullen worden aangepakt. De
schooldirecteur hoopt dat we dit voorjaar de opening kunnen vieren. op het volgend overleg is dit
een belangrijk agendapunt.
Vanuit verschillende groepen worden meteen al de volgende aandachtspunten ingebracht:
Groep 5a:
Bij het naar binnengaan moeten we beter rekening met elkaar houden. Misschien helpt het om
beide deuren open te zetten.
Groep 5b:
De wc`s moeten worden gedeeld met groep 6. Kan dit ook anders. Meester Bauke heeft hier niet
meten een oplossing voor!
Ook hopen ze dat de bel kan worden aangepast op woensdag.
Groep 6:
De wc`s moeten schoner! Hier zullen we zelf in actie moeten komen!
• De afspraken nog eens duidelijk bespreken in de groep.
• Zelf zorgen voor controle op de hygiëne.

Groep 7:
Deze keer nog geen punten vanuit deze groep.
Groep 8a:
Ook groep 8a komt de volgende keer met aandachtspunten.
Groep 8b:
De “kluspakes” moeten weten dat de wc-deuren klemmen! Meester Bauke geeft dit door.
De rondvraag slaan we deze keer over!
Meester Bauke geeft iedereen een compliment voor de serieuze inbreng. Om 13:30 uur gaan de
kinderen weer naar de eigen groep.
Opgesteld door juf Lydia Hoitinga.

