
Leerlingenpanel 2017-2018 

 
Groepsvertegenwoordigers: Groep 5/6: Marrit Schilstra en Jesper van der Sluis 
                                                   Groep     7: Doutsen Veenema en Olav Jaasma. 
                                                   Groep     8: Ilse Reitsma en Douwe de Jager 
 
 
Bijeenkomst 3 op donderdag 5 april     8.30 uur.  
 
1 Ideeënbus 
    
We hebben samen de ideeënbus in de hal van de school geleegd. Er zaten een aantal briefjes in. Eén 
van de dingen die op meerdere briefjes stonden waren nieuwe spelletjes voor in de Kieskast. De 
kinderen zouden graag uitdagende bordspellen willen hebben. De kinderen weten dat een goed en 
uitdagend bordspel niet goedkoop is. Meester Sybolt zal kijken wat er mogelijk is.   
 
2 Paasviering 
 
Dit schooljaar werd de paasviering zonder ouders gevierd en was de opzet ook veel kleiner dan 
vorige jaren. De kinderen misten nu wel wat sfeer. Met ouders erbij was er meer sfeer en voelde het 
of je meer aandacht kreeg omdat alle ouders naar je keken als je iets mocht doen op het podium. De 
kinderen begrijpen de keuze van de meesters en juffen om de paasviering iets kleiner te houden en 
de kerstviering wel uitgebreid te vieren samen met de ouders. Ze vonden de paasviering wel leuk dit 
jaar.  
 
3 MI – circuit 
 
De kinderen zijn tevreden over het aanbod. Er zit voor iedereen wat leuks of interessants bij. Ze 
vroegen zich alleen af wat beauty verzorging voor talent was. Na een uitleg over het werk van een 
visagist, bijvoorbeeld Maik de Boer, begrepen de kinderen wat voor een talent dat dit is.   
 
4 Pauzes op het plein  
 
De kinderen vinden dat ze een mooi plein hebben waar ruimte genoeg is voor iedereen. Eén van de 
leerlingen is net nieuw bij ons op school en benoemt de voordelen op van ons plein vergeleken met 
het plein van zijn vorige school. Ons plein is groter en er is voor iedereen iets te doen. Kinderen 
geven aan dat tijdens het Kinge het niet altijd even goed gaat in de wachtrij. Dit levert soms ruzie op.  
 
5 Engels 
 
In groep 7 en 8 krijgen de kinderen minimaal wekelijks Engels. Engels vinden ze best nog lastig omdat 
de opdrachten in het Engels zijn en  hun leerkracht en de presenator van de methode op het digibord 
in het Engels spreken. In de groepen 1 t/m 6 zal in de toekomst ook meer aandacht worden besteed 
aan Engels zodat de overgang van groep 6 naar groep 7 soepel verloopt. Ze vinden het wel een heel 
belangrijk vak voor de toekomst.  
 
6 TsT –aanbod  
 
Ze zijn tevreden over het aanbod. Er mag misschien wel wat meer sport in worden opgenomen.  
 
 



7 Snappet 
 
Sommige kinderen vinden het niet altijd even prettig om te werken op de Snappet-tablet. De keuze 
voor Nieuwsbegrip op papier bevalt hen heel goed. De kinderen vinden het wel heel prettig dat je op 
je Snappet door kan werken aan verschillende vakken zonder steeds een boek te pakken of op 
instructie te moeten wachten. De kinderen begrijpen na een uitleg van meester Sybolt dat de 
meesters en juffen beter les op niveau kunnen geven met Snappet. En doordat kinderen op eigen 
niveau kunnen werken worden alle kinderen uitgedaagd.   
 
8 Vragen en opmerkingen uit de groep 
 
Doutzen: zouden we bij de Kieskast ook vrij op internet mogen? 
Ilse: internet werkt niet altijd even snel, wifi-verbinding is niet altijd even goed.  
Olav: kan er een nieuwe bal voor de pannakooi worden aangeschaft?   
 
 
 
 
 
Bedankt voor jullie inbreng!! 
 
 
                                                                                                       Sybolt Kuipers,  05-04-2018  
 
 
 
                                                  


