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De verkiezing van de leerlingenraad voor het nieuwe schooljaar was in elke klas weer een
hit. De kinderen hebben vanaf groep 5 de mogelijkheid om in de leerlingeraad 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 en de er worden twee kinderen per groep gekozen.
Deze leerlingen zaten het afgelopen jaar in de leerlingeraad: Jorne en Sanne uit groep 5,
Chris en Misha uit groep 6, Max en Amisha uit groep 7 en Mylo en Oliwia uit 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 twee ideeën
uitgewerkt en deze verwerkt in een gezamenlijke PowerPointpresentatie. 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 PowerPoint. De leerlingen zijn
vaardiger geworden in het maken van een presentatie. Samen hebben ze de presentatie
voorbereid, om deze vervolgens in kleine groepjes aan alle klassen te presenteren. Alle
raadsleden voelden zich veilig om een presentatie te geven, ook in andere groepen en aan
de directeur. Wij zijn als school trots te zien dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor
het onderwijs op Open Hof.

Helaas heeft het Coronavirus roet in het eten gegooid en daardoor zijn we een periode niet
actief geweest. Gelukkig was er voor die periode al erg hard gewerkt en konden ze de draad
zo weer oppakken. De leerlingen hebben in hun eigen groep de ideeën verder uitgewerkt en
gepresenteerd op een poster.

Dit waren de ideeën van de leerlingenraad:
• Groep 5: fluisteren op de gang, meer respect voor de juffen en meesters en stoplicht
op de gang
• Groep 6: mooier en groener schoolplein, picknicktafels of plekjes om lekker te zitten,
een moestuin.
• Groep 7: een schoner schoolplein, eigen troep opruimen.
• Groep 8: fijnere stoelen en een weekafsluit.
Wat is er gerealiseerd door de leerlingenraad:
• Groep 5: er komt een teken, symbool of stoplicht te hangen op het bovenbouwplein.
Kinderen die boos e/of brutaal worden mogen op de gang een rustig plaatsje
uitzoeken. Er komt een bak met spulletjes waar deze kinderen een speeltje uit mogen
kiezen, waarvan ze weer rustig worden (Tangle, stressbal etc).
• Groep 6: In het nieuwe schooljaar wordt een geheel nieuw schoolplein aangelegd. De
ontwerpen zijn klaar (hierin zitten de wensen van de kinderen verwerkt). Er is geld
beschikbaar gesteld vanuit de Provincie. Hopelijk kan er in het nieuwe schooljaar
gestart worden met de aanleg van zowel het kleuter- als het
midden/bovenbouwplein.

•

Groep 7: volgend schooljaar gaan we de afspraak van de extra prullenbak weer onder
de aandacht brengen. Deze staat in het gangetje bij de deur. De afspraak is dat de
prullenbak iedere dag op het plein gezet wordt.

•

Groep 8: Wauw, dit jaar zijn er voor de groepen 7 en 8 nieuwe tafels en stoelen
besteld! De ervaringen zijn erg goed en daarom krijgt volgend schooljaar groep 6 ook
nieuw meubilair!!! De weekafsluit, gaan we ook doen! We gaan er echter een
maandafsluiting van maken. Iedere groep komt 1x per jaar aan de beurt om zijn of
haar talent en/ of dingen waar ze trots op zijn aan hun eigen groep te laten zien.
Hierbij worden ook ouders, opa’s en oma’s uitgenodigd.

Super, dat al deze ideeën ook volgend schooljaar gerealiseerd kunnen worden. Wij zijn dan
ook met recht trots op onze leerlingenraad. Bedankt allemaal voor jullie inzet!

Caroline Mols

