
Leerlingenpanel 2017-2018 

Groepsvertegenwoordigers: Groep 5/6: Marrit Schilstra en Rienk Schraa (afwezig wegen excursie     
                                                                        naar Oudemirdum)           
                                                   Groep     7: Doutsen Veenema en Olav Jaasma. 
                                                   Groep     8: Ilse Reitsma en Tjitse Veldhuis (vervanger van Douwe de  
                                                                       Jager)  
 
Bijeenkomst 2 op dinsdag 30 januari     8.30 uur.  
 
1 Voorstellingsronde.  
 
Dit was het eerste leerlingenpanel met de nieuwe directeur meester Sybolt. De kinderen hebben 
verteld wie ze zijn, in welke groep ze zitten en wat hun hobby’s zijn. Vervolgens heeft meester Sybolt 
iets over zich zelf verteld.  
 
2 Kerstviering 
 
Dit jaar heeft groep 8 de kinderen op een toneelstuk getrakteerd. Groep 8 vond het leuk om dit te 
doen. De andere kinderen vonden het ook leuk om naar te kijken. Voor volgend schooljaar zouden ze 
het wel leuk vinden om een kerstdiner in de klas te houden. Kinderen zouden dan thuis een lekkernij 
kunnen klaarmaken en meenemen voor het diner.  
 
3 MI – circuit 
 
Ze vinden de onderdelen leuk om te doen. Op de vraag wat ze nog misten antwoorden ze:  

- Sport. Iets meer buitensport en spel. 
- Drama. Toneelspelen en je inleven in een rol.  
- Koken.  
- Iets bouwen. Als voorbeeld werd een soort bouwpakket genoemd, bijvoorbeeld een kar. 

 
4 Pauzes op het plein  
 
Ze vinden het eten in de klas soms te kort.  
Groep 8 mag sinds kort geen telefoon meer mee naar buiten. Dit vonden ze eerst niet leuk maar ze 
begrijpen wel waarom dit besluit is genomen. Tegenover de kinderen van de andere groepen was dit 
niet eerlijk.  
Het zogenaamde spel “Kingvak” vinden de kinderen erg leuk. Ze geven aan dat ze het prettig zouden 
vinden als een bepaald vak aan een bepaalde groep gekoppeld zou worden.  
 
5 Schoolfruit 
 
Elke week tot half april krijgen de kinderen schoolfruit. Ze vinden niet altijd alles even lekker maar op 
deze manier komen ze wel in aanraking met fruit/groente dat ze nog nooit eerder hadden gezien of 
geproefd. Bijvoorbeeld de vrucht “Kaki.” Maar die vonden ze niet zo lekker.  
 
6 TsT – ideeën bus 
 
Na aanleiding van het vorige leerlingenpanel is er besloten om een ideeën bus te plaatsen in de 
school. Olav en Rienk zouden deze bus wekelijks legen.  
Het is niet gelukt om elke week de bus te legen. Olav gaat proberen om minimaal één keer per twee 
weken de bus te legen.  



Iedereen mag zijn ideeën in de bus doen, ook ouders en leerkrachten. De kinderen brengen de 
inhoud bij de directie.    
 
7 Robot 
 
In groep 8 wordt een robot in elkaar gezet, de “Mecano Macconoid.” Ze vinden het erg leuk om te 
doen. De Robot is bijna klaar.  
 
8 Vragen en opmerkingen uit de groep 
 
Er waren geen bijzonderheden vanuit de groepen. 
 
 
 
Bedankt voor jullie inbreng!! 
 
 
                                                                                                       Sybolt Kuipers,  30-01-2018  
 
 
 
                                                  


