Leerlingenraad
Een aantal kinderen van groep 5,6,7 en 8 vormen de leerlingenraad. Deze raad denkt mee
met de school vanuit het belang van de kinderen en de schoolorganisatie. De raad zorgt
jaarlijks voor een programma van dingen die de kinderen graag willen aanpakken.
Dit programma is besproken met de directeur en/of de coördinator gedrag & sociale
veiligheid.
Zij hebben een budget en kunnen dit onder bepaalde voorwaarden besteden.1
Het programma kan bestaan uit:
● alle klassen krijgen een nieuwe bal
● alle klassen krijgen een goudvis
● er komen schooltuintjes
● het speelplein…
● de gymzaal...
● wij leren allemaal…
● etc.
Het zijn in elk geval onderwerpen die de kinderen graag verbeterd zouden willen zien.
Kinderen denken na over de duurzaamheid en de afspraken die nodig zijn om hun ideeën
goed uit te voeren.
Doel voor de kinderen:
Kinderen hebben kennis van een democratische rechtstaat en hebben kennis gemaakt met
politieke besluitvorming; democratisch handelen en maatschappelijke waarden.
Kinderen hebben kennis van waarden en normen en kennen de mogelijkheden voor
inspraak. Zij weten wat er nodig is om in een school en samenleving actief iets bij te dragen.
Kinderen kunnen:
● respect tonen voor school en omgeving
● belangen herkennen in de groep of gemeenschap
● initiatief tonen in zorgen voor de schoolomgeving
● vragen stellen en willen helpen
● een bijdrage leveren aan het onderhouden van onze gemeenschap
● zelf verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van problemen in d eklas
en de school
Doel voor de Tweeklank
Wij krijgen een intern functionerend orgaan dat mee kan beslissen in enkele, door
leerkrachten of directie bepaalde, school-organisatiezaken. Dit bevordert de betrokkenheid
van de kinderen binnen school. De kinderen mogen zelf ideeën inbrengen en hebben budget
dat ze kunnen inzetten - mits goed onderbouwd.
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voorwaarden: het moet goed zijn voor de hele school en draagt bij aan het welbevinden van de
kinderen.

Invoering:
Voor de leerkracht is het belangrijk dat ze vertellen dat er een leerlingenraad komt en wat je
kan doen in deze leerlingenraad (mogelijk maak ik zelf een ronde met info).
Alle kinderen van gr 5 t/m 8 die in de leerlingenraad willen bedenken wat zij zouden willen
veranderen of bespreken op school. Hierbij let de leerkracht op de haalbaarheid van de
doelen. De leerkracht kan voorbeelden aandragen.
De kinderen presenteren hun zelfbedachte programma aan de klas. Alle kinderen mogen
stemmen op het kind dat zij de beste ideeën vinden hebben. Of het het beste kan
verwoorden namens de klas. Het is belangrijk op deze punten te letten en niet op
viendinnetjes en vriendjes.
De beste twee kinderen komen in de leerlingenraad (van elke groep). Er komen dus
minimaal 6 en maximaal 8 kinderen in de raad. De zojuist gekozen raad komt bij elkaar en
maakt een gezamenlijk te bespreken programma met actiepunten. Dit doen zij met de
directeur en/of…
Alle andere kinderen bedenken een naam voor de leerlingenraad en bedenkt een logo - de
leerlingenraad kiest wat er bij hen past.
De leerlingenraad presenteert zichzelf, het plan, het logo en de naam aan alle kinderen van
5 t/m 8. Maar ook in gr 1 t/m 4. Let erop dat iedereen snapt wat je zegt. Dit presenteren
gebeurt bij het podium.
Regelement:
Kinderen in de leerlingenraad hebben 1x per twee weken de tijd om met elkaar te
vergaderen.
Een keer per maand zit de directeur bij de vergadering, om te spreken over de voortgang.
De kinderen bepalen zelf wie de vergadering leidt en wie de afspraken opschrijft. Zij kiezen
uit hun midden:
● een voorzitter ( dit kind leidt de veragdering)
● penningmeester ( dit kind bewaakt het budget)
● notulist ( maakt aantekeningen en maakt de volgende agenda)
● tijdbewaker
● algemene leden
● De kinderen van de leerlingenraad krijgen hun eigen plekje in de nieuwsbrief en in
onze APP en website. E Mail adres is ook mogelijk.
De kinderen mogen hun eigen actiepunten bedenken. Het is wel van belang dat zij iets doen
dat voor alle kinderen van belang is.
Het team/de directie kunnen ook voorstellen aanleveren.

De raad heeft een budget van 150 euro. Ze mogen dit alleen uitgeven als zij een begroting
hebben gemaakt en goed nadenken over de investering. En zijmoeten motiveren waarvoor
zij kiezen.
Het kan zijn dat de leerlingenraad een voorstel heeft voor het team. Zij zullen dan bij een
teamvergadering uitgenodigd worden.
Omdat groep 8 aan het eind van het jaar afscheid neemt zullen er verkiezingen gehouden
worden in groep 5 voor twee nieuwe leden. De kinderen brengen hun stem uit.
Kinderen die zijn gekozen blijven in principe tot het eind van hun basisschooltijd in de raad.
Indien zij er zelf uit willen stappen kunnen zij hun plaats verkiesbaar stellen.
Als een raad niet functioneert helpt de directie bij het zoeken naar een oplossing,
leerkrachten mogen ook ideeën aandragen.

