
Leerlingenpanel 2018-2019 

 
Groepsvertegenwoordigers: Groep     5: Silke Hoogland en Ben Dekker  
                                                   Groep  6/7: Bente de Jager en Rienk Schraa  
                                                   Groep      8: Anouk Veldstra en Lars van Deene 
 
 
Bijeenkomst 1 op woensdag 17 oktober 2018     8.30 uur.  
 
1 Ideeënbusje.  
Het ideeënbusje wordt op dit moment niet meer gebruikt. De groepsvertegenwoordigers gaan in hun 
groepen vertellen dat het goed is om weer iets hier in te doen. Rienk en Ben legen de brievenbus en 
brengen de inhoud bij meester Sybolt.  
    
 
2 Kinderboekenweek / KSG-dienst 
De opening met de dans vonden de kinderen het leukste. Een aantal kinderen had zelf op het podium 
meegedaan met het voordoen van de dans. Ze vonden de Kinderboekenweek leuk. Ze misten wel 
wat het lui-lezen. Graag zouden ze eens per week lui-lezen. De kinderen mogen dan zelf bepalen 
waar ze gaan zitten, hangen of liggen om te lezen. Maar elk kind moet dan wel gaan lezen. In groep 
6/7 is een hele mooie leesplek met kussens maar de planning klopt niet altijd zodat niet iedereen 
altijd aan de beurt komt.  
De kerkdienst vonden de kinderen leuk. Ze vonden het fijn dat ze zelf ook iets mochten doen.  
 
 
3 TST-aanbod 
Op dit moment draaien voor de bovenbouw de workshops koken en freerunning. De kinderen vinden 
dit erg leuk om te doen. Ze misten het aanbod van E & E Brass dit jaar, maar de muzieklessen met 
koperblazers komen binnenkort weer terug, maar omdat E & E Brass niet meer bestaat moet het 
even anders geregeld worden.  
De kinderen zouden het fijn vinden als er iets van zingen zou komen of knutselen. Volgende maand 
staat er iets van knutselen op het programma van TST.  
 
4 Pauzes op het plein  
De kinderen klagen over de eetpauzes. Vooral die voor de eerste pauze vinden zij te kort. Het is goed 
wanneer de kinderen meteen om 10.10u kunnen beginnen met eten. Dan is het goed te doen. Ze 
mogen hun eten mee naar buiten nemen. Wanneer het tosti-dag is dan zou het heel fijn zijn als ze 
iets eerder hun tosti mogen brengen, zodat meester Roel ze op tijd kan bakken en ieder zijn tosti kan 
op eten voor 12.15u. De wens is om soms wanneer het erg mooi weer is of als er sneeuw ligt om de 
pauze te verlengen. Dit wordt door de meesters en juffen al gecompenseerd met soms een extra 
buitenactiviteit op de middag.  
 
5 Engels 
Het was even wennen voor de kinderen van groep 5 dat zij nu al Engels kregen. Ze vinden het erg 
leuk en belangrijk met het oog op het VO, hoe eerder je begint hoe beter. Ze vinden het heel 
bijzonder dat zelfs al groep 1/2 Engelse les krijgt. Ze vinden dit wel heel verstandig want de kinderen 
van groep 8 vonden vorig jaar het instapniveau in groep 7 best hoog.  
Als tip hebben ze om eens “Around the world” te spelen. Dit speelden de kinderen bij een leerkracht 
in groep 5, en dit vonden ze erg leuk en leerzaam.  
En misschien is het goed om bij Engels af en toe wat herhalen, want sommige woorden vergeet je 
weer.  



 
6 Aardrijkskunde en Geschiedenis  
De lessen ervaren de kinderen als leuk en leerzaam. De lessen bestaan uit een lesboek en werkboek. 
De bakkaarten op het einde van een hoofdstuk ervaren de kinderen als wisselend. Het hangt van de 
opdracht af of het leuk is. Er zijn bijvoorbeeld opdrachten bij om een toneelstukje uit te voeren, een 
collage te maken, iets ontwerpen of onderzoeken, etc.   
 
7 Schrijven  
Tot en met groep 5 krijgen de kinderen speciaal schrijfles uit schrijfschriften. Daarnaast schrijven de 
kinderen bij taal en tijdens de zaakvakken. In groep schrijven steeds meer kinderen los en 
ontwikkelen de kinderen hun eigen handschrift.  
 
8 Vragen en opmerkingen uit de groep 
Geen bijzonderheden. Ze zullen de volgende keer vragen aan de kinderen uit hun klas of er 
belangrijke zaken zijn.  
 
 
                                                                                                                  Opgesteld door S Kuipers, 17-10-2018 
                                                  


