
Leerlingenpanel 2017-2018                    

 

 

Groepsvertegenwoordigers:   Groep 5/6: Marrit Schilstra en Rienk Schraa 

    Groep    7: Doutzen Veenema en Olav Jaasma 

    Groep    8: Ilse Reitsma en Douwe de Jager 

 

Bijeenkomst 1 op donderdag 19-10-2017     08.30 uur 

 

 

1 Nieuwe groepen, wat zijn de ervaringen? 

 

Groep 5/6:  

We hebben een leuke groep. Vooral het buitenspelen en de gym vinden we erg leuk. 

Heel soms is er wel eens ruzie, maar niet vaak.  

Groep 7:  

Het gaat goed in de groep. Bij de eigen meester en juf gaat het prima, bij invallers gedragen 

we ons soms minder goed. We werken veel met de kanjertraining in de groep. Buiten vergeten 

we in de praktijk deze regels wel eens.  

Groep 8: 

Een goede sfeer. Er zijn heel soms wel eens opstootjes, maar die worden dan weer goed 

opgelost. Mooi om met de eigen groep weer te kunnen afsluiten.  

 

2 Schoolkerkdienst 

 

Vanuit het leerlingenpanel was de helft aanwezig geweest. Ze vonden het een leuke dienst, 

waarbij ze vooral enthousiast zijn over de interviews en het toneelstukje van groep 8. 

 

3 TsT – ideeën bus 

 

Ze vinden het een goed idee om een ideeën bus te maken op school. Daar kunnen de kinderen 

en ouders dan ideeën in doen voor Talent School(t) Talent. Ze willen die liever niet zelf 

maken, maar ze stellen voor om een goedkope brievenbus aan te schaffen en in de hallen op te 

hangen.  

Olav en Rienk zullen wekelijks de brievenbus legen en wekelijks inventariseren wat er aan 

ideeën binnen gekomen is.  

 

4 Gezond trakteren? 

 

Het leerlingenpanel is het er unaniem over eens dat dat we ongezond trakteren (snoep) niet 

moeten verbieden. Ze geven aan dat ze dagelijks al fruit meekrijgen van thuis en ook 

binnenkort weer op school fruit krijgen.  

Eén keer per jaar vinden ze het leuk om op hun verjaardag ook op iets ongezonds te mogen 

trakteren.  

Als iemand wel op iets gezonds trakteert vinden ze dat echter prima en daar mag ook niet 

negatief door kinderen op gereageerd worden. 

Ze denken dat het wel verstandig is dat ouders erover nadenken om op iets te trakteren waar 

niet zo veel suiker in zit. Bv. niet op blikjes cola.  

 

 



5 Locatie kingspelen en cirkel  

 

Binnenkort komt “pleinplakkers” verschillende spelen op het plein aanbrengen. Het 

leerlingenpanel heeft advies gegeven over de locaties van deze spelen. De twee “kingspelen” 

komen voor het lokaal van groep 7 en groep 4. Een grote cirkel (voor verschillende spelen) 

komt in het midden van het plein, naast het voetbalveldje.  

 

6 Vragen opmerkingen uit de groepen: 

 

Groep 5/6: 

 

------- 

 

Groep 7: 

 

- Graag iedere vrijdag tosti-dag op school. Ieder lokaal kan dan twee tosti-ijzers hebben. Of 

nieuw kopen, of 2e hands via ouders.  

- Graag een net bij de sloot naast de pannakooi.  

 

Groep 8: 

 

---------- 

 

 

 

 

Bedankt voor jullie inbreng!! 

 

 

Klaas Jan Visser, 19-10-2017 


