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Kwaliteitskaart: De leerlingenraad  

  

De leerlingenraad is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door 
de leerlingen van onze school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken 
op onze school. Het gaat om leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8.  
   
Als leerkrachten vinden we de leerlingenraad erg belangrijk. Wij weten zo wat er speelt bij 
de leerlingen en wat zij belangrijk vinden. Ook de kinderen voelen zich gehoord, 
betrokken en krijgen een stem. Daarnaast wordt op deze manier het actief burgerschap 
bevordert. Aan de leden van de leerlingenraad dus de taak om met hun klasgenoten in 
gesprek te blijven. Wat willen de kinderen veranderen of wat willen ze inbrengen?  
   
Samenstelling van de leerlingenraad / verkiezingen  

• De leerlingenraad wordt gekozen door en uit de leerlingen van de groepen 
5, 6, 7 en 8.  
• Elke leerling kan zich kandidaat stellen.  
• Alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 moeten hun stem uitbrengen.  
• De stemming gebeurt anoniem.   
• Uit elke groep wordt 1 kind gekozen.  

  
Ieder jaar worden de verkiezingen in de eerste schoolmaand georganiseerd door de 
desbetreffende groepsleerkrachten.   

• Het is aan te raden om een gesprek te hebben met de leerlingen over wat 
een leerlingenraad is, en wat zij zouden willen aankaarten als ze in de 
leerlingenraad zouden zitten.   
• Ter ondersteuning zijn er twee werkbladen beschikbaar en er is een filmpje 
op Leraar 24 die je zou kunnen gebruiken om het onderwerp “leerlingenraad” 
te introduceren.   
• Leerlingen kunnen aangeven of ze verkiesbaar zijn.   
• De groep stemt wie hen gaat vertegenwoordigen in de leerlingenraad  
• De stemmen worden bij voorkeur zo snel mogelijk geteld, zodat de uitslag 
dezelfde middag kan worden meegedeeld.  
• Er wordt gekeken naar het aantal stemmen per persoon.  
• Uit elke groep komt 1 vertegenwoordiger in de leerlingenraad. Zo zijn er dus 
4 nieuwe leden.   
• De verkiezingen worden afgesloten en de leerlingenraad kan zijn werk 
beginnen!  

   
De leerlingen van de raad worden vóór het eerste overleg door de directeur van de 
school en juf Sieta uitvoerig geïnstrueerd over hun taken en verantwoordelijkheden. Zij 
ontvangen een uittreksel van dit document en een kopie van de bijlagen bij dit document. 
De directeur zit de vergadering voor.  
   
Na een jaar gaan alle leerlingen automatisch uit de leerlingenraad. Aan het begin van 
een nieuw schooljaar worden er nieuwe verkiezingen gehouden. Een leerling mag 
maximaal twee keer deelnemen aan de leerlingenraad.    
  
Wat kan zoal op de agenda van de leerlingenraad komen?  
Er zijn twee bronnen voor agendapunten:  
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• de leerlingen willen iets organiseren, willen klachten bespreekbaar maken 
 enz.  
• de school wil bijv. de mening van de leerlingen horen over hoe de zaken 
gaan en over geplande veranderingen  

Een belangrijke aantekening hierbij is dat de punten die worden ingebracht tijdens 
de vergaderingen van de leerlingenraad voor de hele school van toepassing 
moeten zijn.   
  

• De leerlingenraad moet actief aan de slag om de onderwerpen die de 
andere leerlingen belangrijk vinden, te inventariseren.   
• Ze kunnen hiervoor een ideeënbus maken.  
• Ze moeten bij de school navragen, welke onderwerpen bij het gezamenlijk 
overleg van leerlingenraad en school aan de orde komen.  

  
Thema’s voor de leerlingenraad kunnen bijv. zijn:  

• praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen  
• een schoolfeest (Sinterklaas, Kerstmis, eindfeest) mee organiseren  
• de sfeer op school bespreken en verbeteren  
• de tevredenheid over (veranderingen in) de manier van lesgeven 
bespreken  
• praten over speeltoestellen en speelplaatsgebruik  
• initiatief nemen voor een actie in het kader van Actief Burgerschap, 
bijvoorbeeld een actie voor het milieu in en rond de school opzetten  
• de nieuwe school  

De raad wordt geadviseerd geen individuele personen als onderwerp van gesprek te 
nemen. Is dit niet te vermijden, dan wordt door de voorzitter altijd de directeur of een 
(vertrouwens-) groepsleerkracht gevraagd de vergadering bij te wonen. Deze laatste 
beslist ook over de communicatie met de achterban.  
   
Vergaderen  

• De leerlingenraad vergadert onder schooltijd.   
• In het kamertje van de leerkrachten met drinken en wat lekkers  
• Alle leden krijgen een mapje/ schrijfblokje en een pen.  
• De raad bepaalt zelf de frequentie van haar bijeenkomsten, maar slechts 
zes keer per jaar kan dat onder schooltijd, de andere keren buiten schooltijd.   
• Deze bijeenkomsten worden bijgewoond door juf Henrianne  
• Een korte agenda wordt door de voorzitter gemaakt. De notulist zorgt voor 
een beknopt verslag.  
• De leerlingenraad heeft een organisatorische en adviserende taak.   
• De leerlingenraad kan (ook op eigen initiatief) advies uitbrengen aan de 
school over zaken die specifiek voor de leerlingen van belang zijn.  
• De leerlingenraad kan initiatieven nemen voor de organisatie van 
activiteiten – na goedkeuring van de school.   
• Een leerling kan niet worden gestraft voor de meningen die hij/zij in de 
bijeenkomsten van de leerlingenraad naar voren brengt.  

   
Verslag  

• Na elke bijeenkomst van leerlingenraad wordt een kort verslag gemaakt, 
waarin de besproken punten, voorstellen, afspraken e.d.  
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• Dit verslag wordt verspreid onder de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en 
alle teamleden. Het wordt op het prikbord in de klas gehangen.  
• Dit verslag wordt ook in de nieuwsbrief van de school geplaatst.  
• Het verslag wordt besproken tijdens de team/bouwvergadering, waarna de 
teamleden eventuele besluiten nemen.   
• Deze besluiten worden (met argumenten omkleed) door juf Henrianne een 
week na het teamoverleg (schriftelijk / op verzoek met mondelinge toelichting) 
aan de leerlingenraad meegedeeld.  

  
De vergadering  

• Er wordt een voorzitter en een notulist gekozen. Ook kan de notulist 
gewisseld worden.  
• Alle raadsleden mogen aangeven welke punten uit de 
verkiezingsprogramma´s ze de prioriteit geven.   
• Deze punten komen de volgende keer op de agenda van de 
raadsvergadering te staan.  
• Op de raadsvergadering worden de voorstellen besproken en wordt er 
eventueel over gestemd. Indien er gelijke aantal stemmen zijn kan gevraagd 
worden aan de aanwezige leerkracht om ook een stem uit te brengen.  
• Het is goed de raadsleden erop te wijzen dat ze voortdurend hun oor te 
luisteren leggen bij de medeleerlingen. Welke ideeën leven er? Zijn er 
klachten?  

Op deze wijze zijn alle kinderen actief betrokken bij de school en zien ze dat er 
ook daadwerkelijk dingen veranderen.  
  

Zichtbaar  
De leerlingenraad moet zichtbaar zijn:  

• Ideeënbus  
• Foto met de leerlingen van de leerlingenraad erop  
• Stukjes op de website en weekbrief  
• Iets organiseren  
• Maak bekend wanneer de volgende vergadering is  

  
  
  

  

 


