
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  



	   Inhoud	   
	  

1. Wat	  verstaan	  we	  onder	  een	  leerlingenraad?	  
2. Samenstelling	  van	  de	  leerlingenraad.	  
3. Vergaderingen.	  
4. Agendapunten	  van	  de	  leerlingenraad.	  
5. Taken	  van	  de	  leerlingenraad.	  
6. De	  leerlingenraad	  komt	  in	  actie!	  



1. Wat	  verstaan	  we	  onder	  een	  leerlingenraad?	  
De	  leerlingenraad	  bestaat	  uit	  een	  aantal	  enthousiaste	  en	  actieve	  leerlingen	  uit	  groep	  	  
5	  t/m	  8.	  Zij	  zetten	  zich	  in	  voor	  diverse	  zaken	  en	  activiteiten	  rondom	  basisschool	  De	  Violier!	  
Leerlingen	  vervullen	  hierdoor	  een	  belangrijke	  rol	  binnen	  onze	  schoolgemeenschap.	  De	  leden	  
van	  de	  leerlingenraad	  vergaderingen	  op	  diverse	  momenten	  in	  het	  schooljaar	  met	  
vertegenwoordiger(s)	  van	  onze	  school.	  	  
	  
	  

2. Samenstelling	  van	  de	  leerlingenraad.	  
De	  leerlingenraad	  bestaat	  uit	  leerlingen	  van	  groep	  5	  t/m	  8.	  Elke	  leerling	  kan	  zich	  hiervoor	  
kandidaat	  stellen,	  met	  dien	  verstande	  dat	  ze	  zich	  éénmaal	  per	  schoolloopbaan	  verkiesbaar	  
kunnen	  stellen.	  De	  groepsleerkrachten	  organiseren	  ieder	  jaar,	  aan	  het	  begin	  van	  het	  
schooljaar,	  de	  verkiezingen.	  	  De	  leerlingen	  die	  zich	  verkiesbaar	  stellen	  presenteren	  zichzelf	  
en	  hun	  programma	  in	  de	  eigen	  klas.	  De	  stemming	  gebeurt	  anoniem	  	  en	  iedere	  leerling	  moet	  
op	  twee	  personen	  zijn	  stem	  uitbrengen.	  Zo	  worden	  er	  uit	  iedere	  groep	  twee	  
vertegenwoordigers	  gekozen.	  De	  gekozen	  raad	  kiest	  tijdens	  de	  eerste	  vergadering	  een	  
voorzitter	  en	  een	  secretaris.	  	  

	  
3. Vergaderingen.	  

De	  leerlingenraad	  is	  er	  om	  mee	  te	  denken,	  overleggen	  en	  beslissen	  over	  wat	  er	  op	  school	  en	  
in	  de	  klas	  gebeurt.	  De	  raad	  baseert	  zich	  hierbij	  op	  ideeën,	  voorstellen,	  vragen,	  moeilijkheden	  
en	  klachten	  van	  alle	  leerlingen.	  Tevens	  kunnen	  leerkrachten	  of	  directie	  ook	  agendapunten	  
toevoegen	  voor	  de	  leerlingenraad.	  De	  leerlingenraad	  gaat	  actief	  aan	  de	  slag	  met	  
onderwerpen	  die	  andere	  leerlingen	  belangrijk	  vinden	  en	  onderwerpen	  die	  op	  schoolniveau	  
aan	  de	  orde	  komen.	  De	  leerlingenraad	  vergadert	  ongeveer	  8	  keer	  per	  schooljaar	  op	  
maandagmiddag	  van	  12.15	  uur	  tot	  13.00	  uur	  op	  onze	  school.	  Ouders	  worden	  hiervan	  op	  de	  
hoogte	  gebracht.	  
	  

4. Agendapunten	  van	  de	  leerlingenraad.	  
De	  agendapunten	  worden	  aan	  het	  begin	  van	  de	  vergadering	  vastgelegd	  door	  zowel	  
leerlingen	  als	  een	  begeleidende	  leerkracht.	  De	  secretaris	  maakt	  na	  de	  vergadering	  de	  
notulen.	  De	  klassenvertegenwoordigers	  presenteren	  de	  notulen	  in	  de	  klas.	  	  
	  
Mogelijke	  onderwerpen:	  

§ Ideeën	  van	  leerlingen	  uit	  de	  klas	  en	  de	  ideeënbus.	  
§ Agendapunten	  van	  directie	  en	  leerkrachten.	  
§ Belangrijke	  thema’s:	  Kinderboekenweek,	  Sinterklaas,	  Kerst,	  Carnaval,	  Schoolfeest	  en	  

mogelijke	  andere	  activiteiten.	  	  
§ Invulling	  van	  vieringen.	  	  
§ Bespreken	  van	  de	  sfeer	  op	  school	  en	  eventueel	  verbeteren.	  
§ Het	  gebruik	  en	  de	  inrichting	  van	  het	  schoolplein.	  
§ Activiteiten	  binnen	  het	  actief	  burgerschap	  ontwikkelen.	  	  

	  
De	  besproken	  agendapunten	  worden	  teruggekoppeld	  door	  de	  begeleidende	  leerkracht	  aan	  
het	  team.	  

	  



	  
5. Taken	  van	  de	  leerlingenraad.	  

De	  leerlingenraad	  heeft	  een	  organisatorische	  en	  adviserende	  taak.	  De	  leerlingenraad	  kan	  de	  
volgende	  taken	  hebben:	  
	  

§ De	  leerlingenraad	  hangt	  een	  ideeënbus	  op	  waar	  andere	  leerlingen	  van	  de	  
school	  ideeën	  in	  kunnen	  leveren.	  In	  de	  vergaderingen	  worden	  de	  ideeën	  
besproken.	  

§ De	  leerlingen	  nemen	  ideeën	  uit	  iedere	  klas	  mee	  naar	  de	  vergadering	  om	  ze	  
hier	  te	  bespreken.	  

§ Leerlingen	  uit	  de	  leerlingenraad	  kunnen	  aangesproken	  worden	  door	  andere	  
leerlingen,	  leerkrachten	  of	  directie.	  

§ De	  begeleidende	  leerkracht	  koppelt	  de	  besproken	  agendapunten	  terug	  naar	  
het	  team.	  	  

§ De	  leerlingenraad	  vergadert	  niet	  over	  individuele	  personen.	  De	  begeleidende	  
leerkracht	  ziet	  hierop	  toe.	  

§ De	  leerlingen	  kunnen	  een	  belangrijke	  rol	  gaan	  vervullen	  bij	  activiteiten	  en	  
vieringen	  van	  onze	  school	  (zowel	  organisatorisch	  als	  uitvoerend).	  

§ De	  taken	  van	  de	  leerlingen	  worden	  aan	  het	  eind	  van	  het	  schooljaar	  
geëvalueerd	  en	  mogelijk	  aangepast	  of	  aangevuld.	  



Voor	  de	  leerlingen.	  
	  

Leerlingenraad	  
De	  leerlingenraad	  bestaat	  uit	  8	  kinderen	  uit	  de	  groepen	  5	  t/m	  8.	  Alle	  kinderen	  mogen	  zich	  
verkiesbaar	  stellen!	  Wie	  zich	  verkiesbaar	  stelt	  heeft	  goedkeuring	  van	  de	  ouders	  nodig!	  Heb	  
je	  het	  toestemmingsformulier	  bij	  je	  juf	  ingeleverd	  dan	  ben	  je	  van	  één	  de	  kandidaten!	  Je	  hebt	  
enkele	  dagen	  de	  tijd	  om	  een	  campagne	  te	  starten.	  Dit	  houdt	  in	  dat	  je	  één	  poster	  mag	  maken	  
over	  jezelf!	  Deze	  poster	  presenteer	  je	  aan	  je	  klasgenoten.	  Op	  dezelfde	  dag	  moet	  iedereen	  uit	  
de	  groep	  op	  twee	  kinderen	  stemmen.	  De	  juffen	  tellen	  na	  school	  de	  stemmen	  en	  de	  week	  
erna	  wordt	  de	  uitslag	  bekend	  gemaakt.	  Let	  er	  op	  dat	  je	  maar	  één	  schooljaar	  mag	  deelnemen	  
aan	  de	  leerlingenraad.	  
	  
Vergaderingen:	  
	  
Verzamel	  ideeën	  en	  voorstellen.	  
De	  vertegenwoordigers	  uit	  groep	  5	  legen	  regelmatig	  de	  ideeënbus	  en	  brengen	  deze	  ideeën	  
mee	  naar	  de	  vergadering.	  Alle	  vertegenwoordigers	  vragen	  in	  de	  groep	  (tijdens	  een	  
vragenrondje)	  of	  er	  nog	  ideeën	  of	  actiepunten	  zijn	  zodat	  jullie	  dit	  in	  de	  vergadering	  
bespreekbaar	  kunnen	  maken.	  Het	  tijdstip	  van	  het	  vragenrondje	  bepalen	  de	  
vertegenwoordigers	  met	  hun	  eigen	  juf.	  Ditzelfde	  geldt	  voor	  de	  besproken	  punten	  van	  de	  
vergadering.	  	  
	  
Tips	  om	  efficiënt	  te	  vergaderen:	  

§ De	  voorzitter	  zorgt	  ervoor	  dat	  er	  een	  ruimte	  beschikbaar	  is	  voor	  de	  vergadering	  van	  
de	  leerlingenraad.	  	  

§ De	  juf	  nodigt	  jullie	  een	  week	  voorafgaand	  aan	  de	  vergadering	  uit	  voor	  de	  
bijeenkomst.	  

§ De	  voorzitter	  leidt	  de	  vergadering.	  
§ De	  vergadering	  begint	  met	  het	  verslag	  van	  de	  vorige	  keer.	  
§ Zorg	  dat	  je	  een	  lijst	  met	  vergaderpunten	  uit	  je	  groep	  bij	  je	  hebt.	  
§ Je	  praat	  niet	  voor	  je	  beurt	  en	  laat	  een	  ander	  uitpraten.	  
§ De	  secretaris	  maakt	  korte	  aantekeningen	  en	  schrijft	  erbij	  wie,	  wat	  wanneer	  gaat	  

doen.	  
 

Na	  de	  vergadering.	  
De	  secretaris	  werkt	  de	  punten	  uit	  die	  besproken	  zijn	  tijdens	  de	  vergadering.	  Dit	  verslag	  komt	  
in	  de	  Nieuwsbrief	  zodat	  ook	  alle	  ouders	  en	  kinderen	  kunnen	  lezen	  wat	  er	  besproken	  is.	  Ook	  
op	  de	  website	  wordt	  dit	  verslag	  gepubliceerd.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  


