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Verslag leerlingenraad 2021-2022  
  
De verkiezing van de leerlingenraad voor het nieuwe schooljaar was in elke klas weer een succes. De 
kinderen hebben vanaf groep 5 de mogelijkheid om in de leerlingenraad plaats te nemen. Ze maken 
een presentatie met wensen voor het nieuwe schooljaar. De kinderen houden een presentatie voor 
de eigen groep en vertellen hun ideeën. De klas houdt een stemming, waarbij twee kinderen per 
groep gekozen worden om de klas te gaan vertegenwoordigen.  
Deze leerlingen zaten het afgelopen jaar in de leerlingenraad: Jipp en Thijn groep 5, Anne en Sjors 
groep 6, Tim en Sem groep 7 en Jasmijn en Esmee groep 8.  
 

 
 
De eerste bijeenkomst hebben we de ideeën van de kinderen afzonderlijk besproken en aan de hand 
daarvan is er een keuze gemaakt. Iedere groep heeft vervolgens hun ideeën uitgewerkt en deze 
verwerkt in een gezamenlijke PowerPoint. De PowerPoint is gepresenteerd aan alle groepen.  Alle 
raadsleden voelden zich veilig om een presentatie te geven, ook aan de directeur.    
 

 
 
 

De verbondenheid tussen de verschillende groepen kwam hier zichtbaar naar voren. De leerlingen uit 
groep 8 hebben de overige leerlingen geholpen bij het maken van de gezamenlijke PowerPoint 
presentatie. De leerlingen zijn vaardiger geworden in het maken van een presentatie.   
 
 
  



Dit jaar verliep het jaar anders dan gehoopt en moesten we weer noodgedwongen thuiswerken. De 
leerlingenraad heeft ondertussen niet stilgezeten. Online is verder gewerkt aan de plannen en de 
vergaderingen gingen ook online door. 
Wij zijn als school trots op het feit dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor het onderwijs op 
Open Hof.  

 
 
Na de lockdown hebben we de draad weer opgepakt. De leerlingen hebben in hun eigen groep de 
ideeën verder uitgewerkt en gepresenteerd op een poster. De posters zijn tentoongesteld in het 
wissellokaal, zodat alle klassen een kijkje konden nemen. In de teamvergaderingen zijn de ideeën ook 
met de leerkrachten besproken. Er is door een aantal leerkrachten feedback gegeven. We kunnen wel 
zeggen dat de reacties allemaal heel positief waren. De leerlingen hebben de posters ook 
gepresenteerd aan Bregje en ook zij was aangenaam verrast door de ideeën.   

  
Dit waren de ideeën van de leerlingenraad:   

➢ Groep 5: Moestuin op het schoolplein, brievenbus waar je briefjes in kan doen 
voor problemen en hockeysticks voor het buitenspelen 

➢ Groep 6: Koken met groenten uit de moestuin, betere sloten op de wc’s 
beneden, rustige plek in de school waar kinderen die boos zijn af kunnen koelen, 
veilig. 

➢ Groep 7: Schoolplein netter houden met grijpers. Er wordt afgesproken middels 
een rooster welke groep verantwoordelijk is voor deze taak.  

➢ Groep 8: Open Hof got talent waarbij ieder zijn talent mag laten zien en een gala 
avond na musical groep 8.    

 

 
  



Wat is er gerealiseerd door de leerlingenraad: 
 

Er zijn afgelopen schooljaar al aantal ideeën tot uitwerking gebracht. Zo hangt er een brievenbus in de 

gang, waar de kinderen briefjes in kunnen stoppen. De vertrouwenspersonen van onze school hebben 

een rondje gemaakt langs alle groepen en deze brievenbus geïntroduceerd. Waar hangt de 

brievenbus, hoe gebruiken we deze, wat wordt er met de briefjes gedaan etc. De eerste briefjes zijn al 

samen met het desbetreffende kind besproken met de vertrouwenspersonen. We nemen als school 

de vragen/ problemen van de kinderen serieus, zodat een ieder zich veilig voelt op Open Hof.  

Na de schoolvakantie komt er een moestuinbak op de kleine speelplaats. Er is al een goede plek voor 

gevonden. Na de vakantie gaan we aan de slag om de moestuin in te richten en er wordt een rooster 

gemaakt welke klas waar verantwoordelijk voor is. Jipp en Thijn mogen de moestuin mee in elkaar 

zetten en we gaan daarbij assistentie vragen aan onze conciërge. De groenten uit de moestuin gaan 

we gebruiken om gezonde gerechten mee te maken, bijv. groentesoep of een lekkere salade. Elke klas 

mag na het verzorgen van de moestuinperiode hier zelf een draai aan geven.  

De hockeysticks zijn aangeschaft en de kinderen waren heel enthousiast. Er wordt op het 

buitenspeelrooster aangegeven welke groep wanneer aan de beurt is. Ook worden er duidelijke 

regels gemaakt over hoe om te gaan met de hockeysticks. Deze regels worden gemaakt door Jipp en 

Thijn in een presentatie en deze wordt begin schooljaar 2022-2023 gepresenteerd aan de groepen 5 

tot en met 8.   

Samen met de IB-er gaan we op zoek naar plek binnen onze school waar kinderen de ruimte hebben 

om tot rust te komen. We vinden dit een heel goed idee, maar we zijn hierin wat beperkt door de 

ruimte. We nemen het zeker mee volgend schooljaar.  

De sloten op de wc-deuren zijn deels vervangen. Ook is de wc-vloer helemaal vernieuwd, waardoor 

het er weer fris uit ziet.  

Ook is er een mooie nieuwe vloer gelegd. In het buitenspeelrooster wordt opgenomen wanneer 

welke klas verantwoordelijk is voor het opruimen en netjes houden van het schoolplein. Er zijn 

grijpers aangeschaft zodat deze na de vakantie ingezet kunnen worden. De hulpjes in de klas zouden 

ook na het buitenspelen of aan het einde van de dag een rondje kunnen maken en alles netjes op te 

ruimen.  

De voorrondes van ‘Open Hof got talent’ zijn al in volle gang. Vanaf groep 3 tot en met 8 wordt er flink 

geoefend voor alle optredens. Het leeft echt binnen de school en mooi om te zien dat ieder vrij is om 

zijn talent te kunnen laten zien. Op de laatste schooldag 22 juli vindt ‘Open Hof got talent’ plaats in 

het MFA met de groepen 3 tot en met 8, wat een verbondenheid! We zijn erg benieuwd naar alle 

optredens van de kinderen en de klassenoptredens. Het eindgala vindt plaats op dinsdag 19 juli. De 

kinderen hebben zelf een playlist gemaakt, er worden hapjes gemaakt door de kinderen en er zijn 

uitnodigen verstuurd naar de leerkrachten. Het belooft een gezellige avond te worden.  

We zijn als team echt heel trots op de leerlingenraad, want wat is er hard gewerkt. De kinderen waren 

enthousiast en namen hun taak serieus. Er zijn al heel veel ideeën uitgewerkt. Dank je wel jongens en 

meisjes. “Samen het beste halen uit jezelf” past helemaal bij jullie.  

 

Door: Caroline Mols- van Sprang   

 

 


