
Leerlingenpanel 2019-2020                      

 

 

Groepsvertegenwoordigers:   Groep 5: Ece Maria Jansma en Joud Alhadi 

    Groep 6: Julia Bijlsma en Daan Hom 

    Groep 7: Loïs de Jong en Jayden Leemker 

    Groep 8: Nova Haga en Youri Feenstra 

 

Bijeenkomst 1 op maandag 09-12-2019      

 

Aan het begin van dit eerste leerlingenpanel hebben ze verteld hoe ze gekozen zijn.   

We hebben vervolgens ook de afspraken besproken, namelijk dat ze hier namens de groep 

zitten, dat we elkaar laten uitspreken en dat we geen namen van andere kinderen noemen.  

 

De volgende onderwerpen komen aan bod: schoolplein, bewegend leren, gezond trakteren en 

Frysk.  

 

1 Schoolplein 

 

De kinderen geven aan dat het schoolplein beter is geworden dan een paar jaar geleden. Toen 

was er vaak alleen maar ruimte voor voetballen. 

 

Er wordt genoemd dat ze nu wel verstopplekken missen , die er toen achter het schuurtje 

waren.  

Ze vinden het jammer dat het moestuintje er nog niet is. Nu wordt deze grond nergens voor 

gebruikt.  

 

De regels van het kingspel zijn niet duidelijk. De groepen hanteren hier andere regels voor. Er 

wordt een voorstel gedaan voor een bordje erbij met de regels. Graag dezelfde regels in alle 

groepen.  

 

De kinderen uit groep 8 noemen dat ze een hangplek voor de oudste groep missen. Nu zitten 

ze meestal in het kleine speelhuisje.  

 

Een leerling noemt dat hij graag een parcours voor klimmen / klauteren en rennen zou zien. 

(bootcamp /freerunning)  

 

Ook wordt er door een leerling een trampoline genoemd. De rest van de groep geeft echter 

aan dat dat niet handig en niet veilig is.  

 

Een ander idee is dat er een overdekt gedeelte komt, zodat ze ook bij regen buiten kunnen 

spelen.  

 

Tenslotte zouden ze graag een grotere zandbak zien, waar de oudere kinderen ook in mogen 

spelen. Deze willen ze graag ook open in iedere pauze.  

 

 

 

 

 



2 Bewegend Leren 

De kinderen vertellen dat bewegend leren gebruikt wordt in de groepen. Ze zouden dat echter 

nog wel vaker willen. 

Ze vinden bewegend leren erg leuk. Stilzitten is minder leuk. Zo kunnen ze ook even 

bijkomen na hard werken. De concentratie is dan vaak weg. 

 

De kinderen uit groep 8 noemen dat ze vorig jaar in groep 7 het programma “Fit en Vaardig” 

(digibord) gebruikten. Dat missen ze nu in groep 8. Ook het buiten op het plein rennen, naar 

bv. het juiste antwoord op een som, zouden ze vaker willen doen. 

 

In groep 6 en 7 wordt Fit en Vaardig alleen bij rekenen gebruikt. Ze zouden dit ook graag bij 

andere vakken gebruiken. Werkvormen waarbij ze elkaar moeten opzoeken met kaartjes 

mogen wat hen betreft vaker aan bod komen.  

 

Alle kinderen noemen dat het goed zou zijn om tijdens de les even kort een paar minuutjes 

naar buiten te gaan. Er zou een weekschema kunnen worden gemaakt met iedere dag een 

ander spel, wat maar een paar minuten hoeft te duren. Dan ben je daarna weer fris.  

Ze vinden dit ook belangrijk voor de sfeer en de onderlinge samenwerking.  

 

3 Gezond trakteren 

De kinderen noemen wat ze verstaan onder gezonde voeding. Brood, geen snoep, fruit. Ze 

vinden het belangrijk dat we schoolfruit hebben. Ze vinden het fijn dat ze van tevoren weten 

welk fruit er op welke dag komt.  

 

Ze noemen dat suiker verkeerd is, omdat je er suikerziekte van kunt krijgen en slechte tanden. 

Teveel suiker geeft een suikerboost. Dan kun je hyper worden of misselijk. Energydrank 

brengt je suikerspiegel te snel omhoog.  

Youri licht bovengenoemde toe met een tekening.  

 

De kinderen noemen dat gezonde suikers een andere soort suikers zijn, die langzamer worden 

opgenomen. Die zitten in fruit.  

 

Gezonde traktaties vinden ze niet altijd leuk. Als het niet lekker is, is het niet leuk om te 

trakteren. Ze vinden het belangrijk dat iedereen er blij mee is.  

Ze kunnen wel leuker worden gemaakt. Ze geven als idee dat je het kunt combineren. Het lijkt 

ze een goed idee dat er leuke voorbeelden van gezond trakteren zouden worden gegeven. 

 

Ze vinden dat er wat gedaan moet worden aan het ongezonde drinken van sommige kinderen 

op school. Sommigen hebben sinas of rivella in hun drinkbeker.  

Alle kinderen van het leerlingepanel lusten water. Ze denken dat het goed is dat school het 

drinken van water stimuleert.  

 

4 Frysk en Engels 

De kinderen van het leerlingenpanel geven aan dat ze weinig Friese lessen op school hebben. 

Ze noemen dat ze graag meer Fries zouden krijgen. Ze noemen dat ze in Friesland wonen en 

het ook hun taal is.  

Als ze meer Fries op school gaan praten sterft de Friese taal niet uit. Anders wordt het een 

dialect. Ze vinden dat ze trots op Friesland moeten blijven en hun eigen taal moeten houden. 

Iedereen zou het Friese Volkslied moeten kennen. 

 



Op het schoolplein spreekt niemand Fries, terwijl veel kinderen het thuis wel spreken. Dat 

vinden ze vreemd.  

Ze noemen dat ze het wel verstaan, maar dat ze het ook beter willen leren praten. Thuis leren 

ze dat vaak niet meer van hun ouders.  

Ze vinden het verstaan wel belangrijker dan het spreken.  

Fries leren schrijven leren hoeft van het panel niet persé. Als het lukt zou een beetje schrijven 

wel leuk zijn. 

 

De taal Engels vinden ze nog belangrijker. Dan kunnen ze namelijk met iedereen op de 

wereld in gesprek. Ze vinden dat het vak Engels nog niet aan de onderbouw gegeven hoeft te 

worden. Wel vanaf groep 5.  

Ze willen Engels beter kunnen verstaan, spreken en schrijven. Ze willen betere zinnen kunnen 

maken. Als er dan kinderen op school komen die nog geen Nederlands kennen, dan kunnen ze 

ook met hen praten.  

 

5 Vragen en opmerkingen uit de groepen: 

 

Groep 5: 

Idee: een glijbaan in de school, langs de trappen. Een roltrap op school.  

 

Groep 6: 

Graag de houten trap (tussen de liggers dichtmaken, zodat er geen voet tussen past..  

De WC bij de gymzaal niet schoon. Ze gaan nu niet naar die WC, maar naar die van groep 3, 

als ze aan het gymmen zijn.   

 

Groep 7: 

- Graag een schema maken voor het gebruik van de i-pads, zodat ze beter over de groepen 

worden verdeeld. Misschien sowieso een paar i-pads in iedere groep. 

- Soms iets meer vrije tijd inplannen om bijvoorbeeld even vrij te tekenen.  

- Speelgoed niet gelijk op laten ruimen, als het op tafel ligt,  maar pas na een paar 

waarschuwingen.  

- Graag groep 7 volgend jaar af en toe apart van groep 8, als het weer een combinatiegroep 

wordt.  

 

Groep 8: 

Geen opmerkingen 

 

 

 

 

Op de vraag, “was het leuk om te doen?”, was het antwoord: “JAA!”  

 

 

 

Bedankt voor jullie inbreng!! 

 

 

Klaas Jan Visser, 09-12-2019 


