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1.  Wat verstaan we onder een leerlingenraad 
Een leerlingenraad is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers uit de 
groep 5 t/m 8 gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet 
voor een goede en prettige gang van zaken op school. 
De leerlingenraad praat daarom regelmatig met een vertegenwoordiger van 
school over onderwerpen die voor iedereen van belang zijn. 
 
2. Waarom een leerlingenraad 

- De leerlingenraad is het miniparlement voor de minisamenleving 
school 

- De leerlingenraad is het oefenterrein in democratie van de school 
- De leerlingenraad organiseert zaken en brengt leven in de brouwerij 

vanuit een andere visie 
- De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen 

 
Het is belangrijk dat erop school open gepraat kan worden over ideeën en 
knelpunten. Als de inbreng van de leerlingen serieus wordt genomen bevordert 
dit het functioneren van de leerlingen en van de school. 
 
De samenhang met Actief Burgerschap komt in een leerlingenraad duidelijk 
naar voren. De leerlingen leren zich uitdrukken en bekwamen in samenwerken, 
overleggen en onderhandelen, vertegenwoordigen en beïnvloeden. Sociale 
vaardigheden worden in de praktijk geoefend. 
 
De leerlingenraad mag ook problemen en klachten inbrengen, maar zich niet 
uitsluitend fixeren op klachten en problemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Opzet en organisatie van de leerlingenraad 
 
a. Samenstelling en verkiezingen 
De leerlingenraad wordt gekozen uit door de leerlingen van groep 4 t/m 8 
en uit de leerlingen van groep 5 t/m 8. Uit iedere groep 2 leerlingen. 
Elke leerling kan zich kandidaat stellen door campagne te voeren en 
duidelijk te maken waarom hij of zijn in de leerlingenraad gekozen moet 
worden. Na de campagne wordt er gestemd. De stemming is geheim en alle 
kinderen mogen op één kind een stem uitbrengen. 
Ieder jaar wordt de verkiezing aan het begin van het schooljaar 
georganiseerd door de desbetreffende groepsleerkrachten. 
De leerlingen nemen zitting in de leeringenraad voor 1 jaar en kunnen niet 
voor een tweede keer gekozen worden. 
 
De gekozen raad kiest een voorzitter en een secretaris. De directeur of een 
leerkracht is bij het overleg aanwezig. 
 
b. Wat zijn punten die op de vergadering aan de orde kunnen komen 
De leerlingenraad is een platform van de leerlingen, voor de leerlingen. De 
raad is er om mee te denken, praten, overleggen over wat er op school 
gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen en vragen 
van alle leerlingen. Daarnaast bepaalt de school (directie, leerkrachten) 
mede de agenda van de leerlingenraad. Dat houdt in dat er twee bronnen 
zijn voor agendapunten: 

- De leerlingen willen iets organiseren of bespreekbaar maken 
- De school wil van de leerlingen de mening horen over hoe de zaken 

gaan. 
De leerlingenraad moet actief aan de slag om de onderwerpen die de 
andere leerlingen belangrijk vinden te inventariseren.  
Thema’s voor de leerlingenraad kunnen zijn: 

- Praten over schoolregels er iets mee doen 
- Een schoolfeest mee organiseren 
- De sfeer op school 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 
- In de leerlingenraad wordt niet over individuele kinderen gepraat 

 



 
c. De vergaderingen 
De leerlingenraad vergadert onder schooltijd. De school stelt daarvoor een 
ruimte beschikbaar. De raad vergadert vijf of zes keer per jaar in 
aanwezigheid van de directeur of een leerkracht. De agenda wordt gemaakt 
door de voorzitter en de secretaris in samenspraak met de directeur. De 
secretaris zorgt voor een beknopt verslag van de vergadering. 
Tussendoor staat het de raad vrij om onderling zaken af te stemmen. 
 
d. De taken en bevoegdheden van de raad 
De leerlingenraad heeft een organisatorische en adviserende taak. De raad 
brengt de andere leerlingen op de hoogte van haar activiteiten. De raad 
mag bij de school informatie vragen over zaken die met school te maken 
hebben. De leerlingenraad kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen aan 
de school over zaken die voor alle leerlingen van belang zijn. De raad kan 
ook initiatieven ondernemen voor organisatie van activiteiten na 
goedkeuring van de school. 
 
e. Wat doet de school met de uitkomsten van het overleg van de 

leerlingenraad. 
Na elke bijeenkomst van de leerlingenraad wordt een kort verslag gemaakt 
waarin de besproken punten, voorstellen, afspraken e.d. in staan. De 
leerlingen doen verslag van de vergadering in de groepen 4 t/m 8. 


