Agenda leerlingenpanel 17-12-2018
Aanvang 13.00 uur
Aanwezig:
Groep:
Groep 6a
Groep 6b
Groep 7a
Groep 7b
Groep 8a
Groep 8b
Voorzitter
Notulist

Naam
Senna Boonstra
Thys Hovenga
Anna Roos Terpstra
Daan van Dijk
Iris Haga
Wessel Altena
Delayna Simmers
Timo Poelmans
Ismay Offringa
Leon van Doorn
Vera Lotstra
Riemer de Haan
Dhr. B. Korenstra
Mevr. W. Huiskens

Agenda:
1)Welkom en opening door de voorzitter
Meester Bauke heet iedereen welkom voor de 2e bijeenkomst van dit schooljaar en vertelt
wat er gaat gebeuren. Meester Bauke vraagt wat er na de vorige bijeenkomst gedaan is in
de klas. Iris geeft aan dat er in groep 7A aandacht is geweest voor de vertegenwoordigers en
wat er tijdens de bijeenkomsten is besproken. Delayna heeft punten besproken en samen
met de klas tekeningen gemaakt van ideeën voor het plein en deze ingeleverd.
2)Actiepunten overleg 15-10-2018
doorkijk wc`s
Kluspakes hebben de kieren in de deuren weggewerkt. Actiepunt is klaar
paardentuigje bovenbouw
Voor elkaar. Paardentuigje is aangeschaft.

aanleg moestuin
Gemeente heeft de grond klaar gemaakt. Hier kan nu een schooltuin worden aangelegd.
Leon denkt dat voetballen een probleem kan vormen voor de tuin. Hier gaan we tijdens de
volgende bijeenkomst aandacht aan geven.
3). Ingebrachte agendapunten.
-Aanpassingen schoolplein (extra goal; verwijderen bankje)
-Extra speelmateriaal (middenbouw)
-Andere spelen
Opnieuw verzoek van een extra voetbaldoel en het bankje verwijderen.
Meester Bauke heeft een aanvraag gedaan voor het verplaatsen van de hekken van de
midden- en onderbouw. Het bovenbouwplein kan niet groter gemaakt worden. Meer ruimte
geeft mogelijkheid tot andere spelletjes op het plein. Een vraag van meester Bauke is om
nog een keer met zijn allen na te denken over de invulling van het plein en welke spullen
hiervoor nodig zijn.
Hieronder volgt een opsomming van genoemde mogelijkheden:
-

middenbouw
Extra materiaal
Een heuvel met een tunnel. – geen tegels. – klimmuur in hoekje tussen Bron en
Blinker.

-

Bovenbouw;
tafeltennis. – kaatsmuur. – basketbalring verplaatsen, hangt nu boven het doel van
het voetbalveld. Korf voor korfballen. Freestyle palen. Wisselen tussen korfbal,
basketbal, volleybal. Hockey. Sticks en doeltjes.
Stoepranden, king-velden / kampioenschap.

-

Losse/ uitdagende dingen voor op het plein;
Extra ballen voor alle onderdelen. Elke groep zijn eigen bal.

Meester Bauke kan nog geen toezeggingen doen. Hij moet eerst nog toestemming krijgen
van de gemeente.
Overige ideeën kunnen nog worden doorgeven aan meester Bauke.

-Meer gym op school
De vertegenwoordigers geven aan dat iedereen de gymles te kort vindt.
Half uur gym gaat zo snel voorbij. In het jeugdjournaal is aangegeven dat 3 uur per week het
beste is. Meester Bauke kan niet toezeggen dat de gymles langer wordt en vraagt naar
andere ideeën.
-

-

Tijdens een gewone les even een spelletje van 5 of 10 minuutjes doen. Je kunt dan in
de klas even bewegen.(Energizer) Meesters en juffen vragen om te bewegen tijdens
de les.
Voor de volgende keer nadenken over andere ideeën.

-YouTube op de tablet.
Vera. 8B. ‘ Wij willen graag op YouTube op de tablet, de andere groep heeft het wel en wij
willen het ook’. Andere groep geeft aan dat zij dit ook maar 2 keer hebben gebruikt. Deze
groep weet niet wat de afspraak is voor het gebruik van YouTube op de tablet. Meester
Bauke geeft aan dat het verstandig is regels te maken voor groep 6, 7 en 8. Hierbij moet
worden gekeken naar de goede kanten en de gevaren van meer vrijheid achter een tablet.
Gevaar van meer vrijheid achter een tablet is dat kinderen soms rare filmpjes kunnen zien.
We spreken af dat de vertegenwoordigers dit meenemen naar de klas en dat er
gezamenlijke regels komen.
3)Rondvraag
Senna; ‘Tijdens het eten hebben kinderen het vaak niet binnen de tijd op. We willen graag
iets meer tijd om te eten’. Wordt geen punt voor de volgende vergadering, bespreken in
eigen klas.
Thijs; ‘ Het slot van de wc’s in de middenbouw nakijken, deze werkt niet goed’. Meester
Bauke maakt hier werk van.
Daan: ‘Klasdojo, als je goed werkt kun je punten krijgen’. Beloningssysteem. Aantal punten
geeft bijvoorbeeld extra computertijd.
Ismay: ‘Je mag geen koek enz. mee in de pauze maar de helft doet daar niets aan’. Wat
kunnen wij er aan doen? Wat mag wel en wat mag niet in de fruit- en lunchpauze?
4)Sluiting om 13.45 uur
Voor de voorjaarsvakantie nog een keer bijeenkomen. Komt er eerder bericht van de
gemeente, dan kan er een extra bijeenkomst komen. Meester Bauke bedankt een ieder voor
zijn bijdrage.

