
 
 
 
 
 
 
 

 
Notulen leerlingenpanel c.b.s. de Vuurvlinder: 

 
Aanwezig:  

  

Gr 6a: Anthony Mantel Gr 7c: Douwe Struiksma 

Gr 6a: Veerle Tuinstra Gr 7c: Mirthe Lourens 

Gr 6b: Jilles de Jong Gr 8a: Jan Stefan de Jong 

Gr 6b: Fabiën Rienstra Gr 8a: Giulia de Vivo 

Gr 7a: Serena Wijnja Gr 8b: Judith Mulder 

Gr 7a: Jesse Rienstra Gr 8b: Joey Odding 

Gr 7b: Ties Dantuma MZR-lid : Peter de Rijke 

Gr 7b: Laura de Klerk Directie: Bauke Korenstra 

  

 

Datum en plaats: Donderdag 29 juni 13.00 – 14.00 uur 
 

 

1)Opening/welkom door B. Korenstra waarbij hij terugblikt op het eerste leerlingenpanel in 

2012. Een aantal punten staan blijvend op de agenda, maar vele zaken zijn in de afgelopen 

jaren opgelost. De Gouden WC borstel is gestopt, omdat groepen wc’s van de concurrentie 

bewust vies gingen maken. 

 

2)Actuele zaken; wat kunnen we eraan veranderen??? 

 

 -Tablets ‘snappet’, grootte en wifiverbinding.  

Regelmatig valt de Wifi weg, maar dit ligt niet aan de wanden en de plafonds van de school. 

Dit zijn meestal storingen bij ZIGGO. de meeste groepen gaan dan over op boeken, maar het 

geeft wel wat onrust in de klas.  

De opladers van groep 7b doen het niet allemaal.  

Over het algemeen is men erg tevreden over Snappet.  Je kan zelf je zithouding bepalen, bij 

schrijven buk je toch voorover. 

 

 -toezicht in de grote pauzes 

De pleinwachten staan vaak met elkaar te praten, lopen alleen en zijn net niet op plaatsen 

waar het nodig is. Juf Sietske doet wel goed haar best. Men is ook tevreden over de 

pleinindeling met spelletjes. 

Bauke Korenstra gaat dit met de pleinwachten bespreken. 

 

 -parkeerbeleid op c.b.s. de Vuurvlinder; aanleg zebrapad. 

Bij slecht weer is het erg druk rondom school. Er wordt geparkeerd op de tût en derút plek. 

Oplossing: ouders die fout parkeren een kaart geven (Gele) met een tekst net als in het 

voetbal. 



Dit wordt opgepakt door het leerlingenpanel. Bauke Korenstra gaat de kaartjes maken en het 

leerlingenpanel gaat ze uitdelen. 

Het fietspad achter school gaat over in een voetpad en dan een parkeerterrein. Het is lastig om 

hier langs te komen. 

 

 -airco 

Het is heet in de zomer en koud in de winter. 

Bauke Korenstra geeft aan dat ze deze week beginnen met het aircosysteem. De tank is al 

gebracht, maar nu is de monteur ziek. Waarschijnlijk nog voor de zomervakantie is het klaar. 

 

 -prullenbak op het schoolplein 

Dit is overdag wel nodig, maar na school en `s avonds een bron van ellende. Ook kunnen 

leerlingen er overdag tegenop knallen. 

Er wordt gestemd over een prullenbak op het schoolplein. 

6 voor en 5 tegen. 

Mirthe komt met het voorstel om een prullenbak te plaatsen die je na school binnen kunt 

zetten. Bauke Korenstra gaat ermee aan de slag. 

 

3)Afsluiting cursusjaar 2016-2017. 

 -terugblik leerlingenpanel 

 -rol leerlingenpanel op school. 

Alle kinderen krijgen het woord over wat 

ze van het leerlingenpanel vonden. 

enkele reacties zijn: 

Je kan zeggen wat je vindt. 

Leuk, kan dingen inbrengen, 

meebeslissen. 

Krijgt meer info dan de rest. 

 

Afscheid panelleden groepen 8 

 

Sluiting 

Bauke bedankt de leerlingen voor hun inbreng. 

 


