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Doel:
De leerlingen worden actief betrokken bij de schoolontwikkeling.
De leerlingen zijn eigenaar van de schoolontwikkeling.
De leerlingen oefenen actief met burgerschap en sociale ontwikkeling.
De leerlingen leren op te komen voor de belangen van anderen.
De leerlingen leren argumenteren en weloverwogen keuzes te maken.
Hoe:
Moment

Actie

Jaarovergang

In de periode tussen twee vakanties wordt een vergadering van de
leerlingenraad gepland.

Derde
schoolweek

De directeur komt in groep 3 tot en met 8 vertellen over de
leerlingenraad, en wat hun taken zijn. Hierbij wordt aangegeven dat er
in iedere groep een vertegenwoordiging zal worden gekozen voor de
leerlingenraad.
De leerkracht inventariseert in de groep wie er in de leerlingenraad deel
willen nemen.

Vierde
schoolweek

In groepen 3 tot en met 8 wordt in iedere jaargroep een afvaardiging
gekozen voor de leerlingenraad. De afvaardiging van de groep wordt
gekozen door alleen de groep zelf. Iedere groep vaardigt één leerling
af.
De leerlingenraad wordt bekend gemaakt aan leerlingen en ouders van
de school.

Week voor
vergadering

Directeur maakt agenda voor de leerlingenraad bekend zodat
onderwerpen in de klas besproken kunnen worden. In de groepen
wordt besproken of er ook andere zaken zijn die besproken moeten
worden tijdens de leerlingenraad.

Vergadering

Directeur en leerlingenraad vergaderen over zaken die de leerlingen
aangaan in de schoolontwikkeling.

Mogelijke gespreksonderwerpen:
Problemen, wensen en adviezen over de school en de schoolomgeving.
Dit kunnen allerlei soorten zaken zijn zoals: schoolregels, goede doelen, huiswerkbeleid,
inrichting school en plein en andere beleidszaken.

Andere zaken die binnenkomen via de afvaardiging van de klas of de brievenbus van de
leerlingenraad.
Betrokkenen:
Leerlingen groep 3 tot en met 8, afgevaardigden in de leerlingenraad, leerkracht, directeur.
Betrokkene

Verantwoordelijkheden

Leerlingen groep 3 tot
en met 8

Stemmen in klas over afvaardiging van de eigen jaargroep.
Bespreken met afvaardiging zaken die besproken worden op de
leerlingenraad.

Afgevaardigden in de
leerlingenraad

Nemen namens hun jaargroep deel aan de
leerlingenraad-bespreking.
Kunnen een rol als voorzitter of notulist krijgen in de
leerlingenraad.
Bespreken onderwerpen van de leerlingenraad van tevoren in
de klas.
Doen na de leerlingenraad een terugkoppeling in de eigen klas.

Leerkracht

Organiseert verkiezing in de eigen groep.
Geeft ruimte aan de afvaardiging om punten van de
leerlingenraad voor te bespreken en na te bespreken.

Directeur
(of aangewezen
leerkracht)

Zorgt voor een planning van bijeenkomsten leerlingenraad.
Doet een introductie van de taken van de leerlingenraad in de
klassen.
Zorgt tijdig voor een agenda.
Leidt of begeleidt de vergaderingen.

