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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 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: Tilo en Amber uit groep 5, 
Femke en Fleur uit groep 6, Indy en Elin uit groep 7 en Jens en Faye 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.  
Dit jaar verliep het jaar anders dan gehoopt en moesten we noodgedwongen thuiswerken. 
De leerlingenraad heeft ondertussen niet stilgezeten en online is verder gewerkt aan de 
plannen. Na de Lockdown is er een filmpje gemaakt, zodat alle klassen van groepen 1 tot en 
met 8 en alle leerkrachten de ideeën te zien kregen.  Alle raadsleden voelden zich veilig om 
een presentatie te geven, ook in andere groepen en aan de directeur.   
 
 
Het online thuisonderwijs is door de leerlingenraad geëvalueerd. De kinderen van de 

groepen 5 tot en met 8 hebben een vragenlijst ingevuld. Deze vragen zijn zelf bedacht door 

de leerlingenraad: Hoe vond je het thuisonderwijs op Open Hof, welke vak vond je moeilijk, 

welke vak ging goed, heb je nog tips etc. De uitkomsten zijn per klas besproken en de 

resultaten zijn ook gedeeld met het team.  

 

 

 

 



               Uitslag enquête thuisonderwijs 

December tot en met februari groepen 5 tot en met 8 

1. Als je het thuisonderwijs een cijfer moest geven, welke cijfer zou dat dan zijn? Gemiddeld van 

de groepen 5 tot en met 8: 6,5. Dit zijn de gemiddelde cijfers per groep. De leerlingen hebben 

dit voor zichzelf ingevuld (hoe vond jij het gaan?) 

• Groep 8: 7.4 

• Groep 7: 6.0 

• Groep 6: 7,5 

• Groep 5: 5.0 

2. Wat was het makkelijkste vak tijdens het thuisonderwijs? Rekenen, spelling, knutselen, taal, 

Faqta, schrijven, tekenen,  

3. Wat was het moeilijkste vak? Blits, rekenen en taal 

4. Rond welke tijd begon je met je huiswerk? Na de eerste meeting, meteen toen ik wakker 

werd, half 8, 8 uur, 9 uur, verschillend 

5. Wat heb je het meest gemist aan school? Vrienden, juffen en meesters, afspreken, Engels, 

klasgenoten, buiten spelen, de leuke dingen, niks, gym, schoolreisje, om met de klas samen te 

zijn, spelen, de gezelligheid.  

6. Waar heb je je huiswerk gemaakt? School en thuis, op mijn kamer, bij opa en oma of oom en 

tante, aan de eettafel, op school, thuis in de keuken, aan tafel bij de televisie, bij de Beekse 

Bergen,  

7. Wat vond je leuk aan het thuisonderwijs wat je niet op school kon doen? Zelf kiezen wanneer 

ik stopte met werken, gamen, eten, na het werk televisiekijken, buitenspelen op het plein, 

veel buiten spelen, het lekker rustig was, tekenen, bij papa en mama zijn, snoepen, af en toe 

iets lekkers pakken, op je telefoon spelen, lekker lang buitenspelen.  

8. Hoe vond je dat je het zelf gedaan had? Gemiddeld deze smiley  

9. Hoe vond je dat de school het thuisonderwijs heeft aangepakt? Over het algemeen: goed. 

Antwoorden: Was perfect, goed, weet ik niet, fijn, het kon iets beter, niet goed, goed idee, 

een 9.5, een 7, een 10 een 8 

• Heb je nog tips voor de leerkrachten:  

• Iets duidelijker de volgende keer 

• Nee, geen tips  

• Meer uitleg geven over nieuwe onderdelen 

• Niet echt, jullie doen het goed 

• Buitengymles 

• Vragen hoe het met je gaat 

• Meer online, ook op school 

• Minder werk 

• Soms om de week met een leerling bellen om te vragen hoe het gaat 

 



Wij zijn als school trots op het feit dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor het 
onderwijs op Open Hof. We nemen de opmerkingen van de kinderen serieus en mochten we 
ooit weer in een lockdown komen dan nemen we de tips zeker mee.  
 

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: Kanjer musical voor alle groepen en het wissellokaal gezelliger maken 

• Groep 6: Meer informatieve boeken en een hoekje in de klas om lekker te lezen  

• Groep 7: Etuis voor de groepen 7 en 8, overgebleven fruit per dag verzamelen voor 
kinderen die geen fruit bij zich hebben 

• Groep 8: Afscheidstegel groep 8 voor de school en meer bloemen in de schooltuin 
 

Wat is er gerealiseerd door de leerlingenraad: 
De bovengenoemde ideeën willen we volgend schooljaar in gaan zetten. De laatste 
schoolweken worden de plannen concreet gemaakt, zodat we bij de start van het nieuwe 
schooljaar meteen aan de slag kunnen.  
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!  
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