
RAAD
LEERLINGEN



ZOEK ONS 
GERUST OP 

3

Basisschool De Tweeklank

Lupinestraat 21

3434HA Nieuwegein

leerlingenraad@detweeklank.nl



"

"

RAAD
Leerlingenraad



5

Onze leerlingenraad
Een aantal kinderen van groep 5,6,7 en 8 vormen onze 
leerlingenraad. Deze raad denkt mee met de school vanuit de 
kinderen en voor de school. Zij zorgen elk jaar voor een 
programma van dingen die zij voor de kinderen  willen 
aanpakken.

Dit programma is besproken met de directeur. Zij hebben een 
budget en kunnen ditin goed overleg uitgeven.

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.

Doel
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- tonen respect voor onze 
school en omgeving

- kunnen zien wat er in de 
groep of school nodig is

- zorgen voor de 
schoolomgeving

- kunnen vragen stellen en 
willen helpen

- durven mee te denken bij 
het oplossen van 
problemen in de klas én de 
school

Kinderen in de 
leerlingenraad:
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Wij hebben een groep kinderen dat mee mag beslissen in, door 
leerkrachten of directie bepaalde, school-organisatiezaken. 
Hierdoor is de betrokkenheid van de kinderen binnen school 
groter. De kinderen mogen zelf ideeën inbrengen en hebben 
budget dat ze kunnen inzetten.                                

Ons doel voor De Tweeklank

Zo veel te doen!
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Kinderen in de leerlingenraad 
hebben 1x per per zes weken 
met de directeur een 
vergadering.

De kinderen bepalen zelf wie 
de vergadering leidt en wie de 
afspraken opschrijft. 

De kinderen van de 
leerlingenraad hebben hun 
eigen plekje in de nieuwsbrief 
en in onze APP. Maar ook een 
eigen emailadres.

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. 
Bijvoorbeeld uit de 
leerlingtevredenheidsenquete.

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.

Het kan zijn dat de 
leerlingenraad een voorstel 
heeft voor het team. Zij zullen 
dan bij een teamvergadering 
uitgenodigd worden.

In groep 8 neem je afscheid. 
De kinderen brengen hun 
stem uit op kinderen die zich 
verkiesbaar stellen. Kinderen 
die zijn gekozen blijven niet 
zomaar in de raad. Indien zij 
er in willen blijven moeten zij 
zich weer verkiesbaar stellen.

Als een raad niet functioneert 
helpt de directie bij het zoeken 
naar een oplossing, 
leerkrachten mogen ook 
ideeën aandragen.

Reglement




