Leerlingenraadreglement
Leerlingenraadreglement van …………………………..
1. Wat betekent “leerlingenraadreglement”?
In het leerlingenraadreglement staan alle rechten (wat mag je) en plichten (wat
moet je) van de leerlingenraad, dus eigenlijk de regels die gelden voor de
leerlingenraad.
2. Voor wie geld het leerlingenraadreglement?
De regels (leerlingenregelement) van de leerlingenraad gelden voor alle leden.
3. Wat is de taak van de leerlingenraad?
a. Mee beslissen over gebeurtenissen in de school.
b. Het onderzoeken en regelen van activiteiten voor de leerlingen.
c. Voorstellen doen naar het team
d. Voorstellen en ideeen voorleggen aan klasgenoten.
e. Luisteren naar de leerlingen in de school. (bijvoorbeeld via een ideeenbus)
f. De leerlingen laten weten wat je aan het doen bent.
g. De leerlingen mee laten praten over de activiteiten van de leerlingenraad.
h. Activiteiten organiseren en oplossingen bedenken voor probleempjes.
i. Goed samenwerken met alle mensen in de school.
j. De school/leerlingen laten weten waar we mee bezig zijn.
k. Aantekeningen (notulen) maken van vergaderingen.
l. Zo goed mogelijk kijken naar wat er gebeurt in de school.
m. Afspraken controleren.
n. Voorstellen van de leerlingenraad worden altijd eerst door een leerkracht of
o. directielid beoordeeld op haalbaarheid (tijd,geld,doel).
p. Hulp/informatie zoeken.

4. Wat mag de leerlingenraad allemaal?
a. Informatie vragen aan de ouderraad en de ouders in de
medezeggenschapsraad.
b. Informatie vragen aan de leerlingen van de school bv. door een enquete.
c. Oplossingen bedenken voor probleempjes binnen de school.
d. Initiatieven nemen; voorstellen doen, met ideeen komen.
5. Wanneer zijn er verkiezingen?
a. Elke september kunnen kinderen zich verkiesbaar stellen.
b. Er wordt ongeveer 2 weken campagne gevoerd.
6. Wie zitten er in de leerlingenraad?
a. Voorzitter;
- Leiden van de vergadering (beurten geven om te praten).
- zorgen dat iedereen zich aan de regels houd.
- samen met de leerkracht een agenda maken voor de
volgende vergadering.
b. Secretaris;
- zorgen voor de post en verslagen.
c. Leden
- praten mee of doen voorstellen.
- overleggen met de eigen groep.

7. Wat gebeurt er tijdens een vergadering?
a. Er wordt 1 keer per 6 weken vergaderd, de leerlingen mogen tussendoor in hun
eigen tijd ook nog vergaderen als dit nodig is.
b. De vergadering wordt geleid door de voorzitter
c. Bij een geplande vergadering is een leerkracht aanwezig.
d. Voorstellen worden besproken.
e. Acties worden voorbereid.
f. Om de beurt worden notulen gemaakt.
g. Er wordt een agenda gemaakt voor de volgende keer.

