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Inleiding 

Wie weten er nou beter wat er onder kinderen leeft, dan de kinderen zelf? Met 
dat idee is het plan ontstaan een leerlingenraad op de Reigerlaan te installeren. 

Het is belangrijk de mening en ideeën van de kinderen serieus te nemen, de 
school kan er zijn voordeel mee doen.  Het zal de kwaliteit van het onderwijs en 

de sfeer op school ten goede komen. In dit document is terug te zien wat de 
leerlingenraad doet en op welke manier.  
  

1.1 Definitie van de leerlingenraad 

Een leerlingenraad is een raad die bestaat uit door leerlingen gekozen of 

benoemde vertegenwoordigers. Een leerlingenraad behartigt de belangen van 
leerlingen. Veel voorkomende onderwerpen bij een leerlingenraad zijn de regels 

en afspraken,  de sfeer op school en de niet lesgebonden activiteiten.  
 

1.2 Het doel van de leerlingenraad 

 Verbinding maken tussen de leerlingen en het team / directie  
 Betrokkenheid en inbreng van de leerlingen vergroten  

 Het bevorderen van de schoolorganisatie 
 De kinderen maken kennis met de democratische beginselen 

 

1.3 Procedure 

In het begin van het schooljaar worden de leerlingen middels dit  

document geïnformeerd over de leerlingenraad en de aanstaande verkiezingen. 
De ouders worden middels een stuk in het Reigerbulletin geïnformeerd over de 

leerlingenraad. Dit document is overigens het hele jaar terug te vinden op de 
website van de school. Nadat alle ouders en kinderen geïnformeerd zijn, vinden 

de verkiezing plaats.  
 
Leerlingen moeten goed weten wat er van ze verwacht wordt en weten wat ze 

willen bereiken in het jaar dat zij zitting nemen in de Leerlingenraad. In de 
groepen 5 tot en met 8 kunnen alle leerlingen zichzelf verkiesbaar stellen. Zij 

maken aan de klas kenbaar dat zij zich beschikbaar stellen. Ze mogen flyers en 
posters maken en een betoog geven voor de klas.  
 

Iedere leerling in de groepen 5 tot en met 8 kunnen middels een stembiljet 
aangeven welke klasgenoot hij geschikt acht voor de leerlingenraad. Nadat er 

geturfd is, is er per klas één lid. Die leden worden door de leerkrachten 
doorgegeven aan de Ib-er van de bovenbouw -de coördinator leerlingenraad.  
 

 Na de stemming staat vast welke 8 leerlingen de leerlingenraad vormen; 
 Er wordt een voorzitter en een notulist aangesteld; 

 Er zullen vijf gezamenlijke bijeenkomsten zijn in één schooljaar; 
 De leerlingen van de leerlingenraad zullen ook in subgroepen op eigen 

initiatief bij elkaar komen;  

 Leerlingen worden door de leden bijgepraat over wat er is besproken aan 
de hand van de notulen; 
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 Ouders worden middels het Reigerbulletin in hoofdlijnen geïnformeerd over 

wat er door de leerlingenraad is besproken. 
 

De leden bespreken hun ideeën met elkaar. Per idee of onderwerp wordt er een 
van de leden aangesteld als contactpersoon (kartrekker). Deze persoon kan 

indien gewenst en-/ noodzakelijk zijn of haar onderwerp met de directie of het 
team van de school bespreken. Ook zal de kartrekken tussen de bijeenkomsten 
door verschillende dingen moeten doen voor het item waar hij kartrekken voor 

is.  
 

De coördinator is ook bij de vergaderingen aanwezig, helpt de voorzitter bij het 
maken van de agenda, helpt de notulist bij het maken en verspreiden van de 
notulen en stelt het stuk samen voor het reigerbulletin.  

1.4 Bijeenkomsten leerlingenraad 

De bijeenkomsten worden opgestart door de coördinator, waarna de leerlingen 

het overnemen. Er zal een voorzitter en een notulist worden aangesteld. De 
voorzitter stelt samen de agenda op. De agenda wordt gevuld met items die in 
de ideeënbus zijn gedaan en door de leden zijn aangedragen bij de voorzitter.  

Na en of tijdens de bijeenkomst maakt de notulist de notulen.  Na de 
bijeenkomsten zorgen de leden van de leerlingenraad voor een terugkoppeling in 

de klas met behulp van de notulen.  
 

1.5 Bereikbaarheid 

De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 kunnen de leden van de 
leerlingenraad aanspreken over allerlei zaken die zij belangrijk vinden. De 

leerlingen kunnen hun vragen of suggesties ook in de ideeënbus van de 
leerlingenraad doen. Ieder klas heeft een eigen ideeënbus. De leden van de 

leerlingenraad kunnen ook aangesproken indien leerlingen ideeën hebben. 
Op de website van de school en in de schoolgids komt een stukje te staan over 
de leerlingenraad.  

 


