Agenda leerlingenpanel 25-04-2019
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
Kerim Gamzaliev
Delayna Simmers
Timo Poelmans
Ismay Offringa
Leon van Doorn
Vera Lotstra
Riemer de Haan
Dhr. B. Korenstra
Mevr. W. Huisken

Agenda:
1)Welkom en opening door de voorzitter
Meester Bauke heet alle aanwezigen welkom.
2)Actiepunten overleg 17-12-2018
-Youtube op de tablet
Riemer geeft aan dat het probleem is opgelost doordat alle leerlingen nu
google hebben en daardoor op Youtube kunnen komen.
3)Ingebrachte agendapunten.
-Aanpassingen/uitbreidingen schoolplein
Er zijn plannen voor midden en onderbouwplein. Bovenbouwplein krijgt van de
korfbalvereniging een korf met paal.
Midden en onderbouwplein worden groter gemaakt. Er moet nog bedacht
worden wat we daar kunnen neerzetten. Ideeën zijn welkom. De Rabobank
heeft al een bedrag gesponsord voor het aanpassen van het plein. Er is nog

meer geld nodig, hiervoor komen nieuwe ideeën. We zitten midden in de
plannen voor het veranderen van de pleinen.
-extra speelmateriaal (middenbouw)
Is toegezegd, meester Bauke wil eerst ideeën horen van mensen die het plein
gaan inrichten.
-jongens wc middenbouw
Is opgelost, bovenbouw wc moet worden nagekeken.
-afspraken voetbal in de pauzes.
Er wordt aangegeven dat er teveel wordt gevoetbald op het plein.
Er wordt gevoetbald volgens het rooster op de aangegeven plek en niet op
verschillende plekken op het plein. Er moet ruimte zijn voor andere spelletjes.
Meester Bauke gaat dit met de meesters en juffen van de bovenbouw
bespreken.
4) De Bron gaat voor Groen.
-Jullie bevindingen
- Anna Roos uit groep 6 heeft er niet heel veel van geleerd en snapt niet
waarom De Bron voor groen gaat. Riemer geeft aan dat De Bron op het milieu
wil passen. Meester Bauke laat de milieustraat zien aan alle leerlingen. Klein
beginnen. Daan uit groep 6b geeft aan dat het een leuk project was met leuke
activiteiten. Vera vond vooral de gastlessen leuk en leerzaam. Kerim vond het
leuk, hij vond het bezoek aan Empatec leuk. Delayna geeft aan de gastlessen
leuk te hebben gevonden. Groep 8 geeft aan ook graag mee te willen werken
in de moestuin, voor nu is dit het werk van groep 7 maar later zal dit wel
gebeuren. Meester Bauke geeft aan dat de moestuin morgen gevuld wordt.
Plantjes moesten eerst afharden zegt Iris. We hopen allemaal dat we groente
en fruit kunnen eten uit onze eigen Bron tuin. Project duurde nu tien dagen,
dat was precies goed. Een vraag van meester Bauke is of er iemand een ander
onderwerp weet voor een project. Het liefst een project dat de kinderen zelf
bedenken. Gooi het in je groep!
5)Rondvraag
- Ismay komt terug op vraag vorige bijeenkomst over fruit in de pauze en geen
koek. Meester Bauke gaat hier aandacht aan besteden.
- Riemer, langer gym. Meester Bauke verwijst naar de vorige bijeenkomst.
Energizers en andere korte beweegmomenten.
- Anna Roos, Volleybalnet voor op het plein.
- Vera, extra voetbalgoal. Meester Bauke neemt het mee in de plannen.

- Senna, doekjes in de wc vervangen voor blazers om je handen te drogen na
het wassen.
- Thys, Groep 6 wil graag meer verstopplekken op het plein. Er kan misschien
iets mee gedaan worden maar meester Bauke kan nog niets beloven.
- Daan, bij De Blinker hebben ze speciale plekken gemaakt. Misschien kunnen
we daar kijken.
De 1 april grap vonden de kinderen wel geslaagd!
6)Sluiting om 13.45 uur
Meester Bauke bedankt iedereen en geeft aan dat vragen en of opmerkingen
altijd bij hem mogen worden gebracht. Voor de volgende keer graag
onderwerpen voor een project bedenken.

