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Onze leer l ingenraad - l ight houset eam
Leerlingen op de Tweeklank vormen samen een Lighthouseteam. 

In dit team zitten 4 leerlingen vanaf groep 5 die samen de zeven 
gewoonten nog breder uitdragen onder alle leerlingen van De 
Tweeklank. Maar ook denken zij mee met de school vanuit de 
kinderen. Zij verzorgen met ons het programma voor een jaar. Ook 
dragen zij aan wat zij graag voor de kinderen willen oppakken,

Dit programma is besproken met de schoolleider, het lighthouse 
team van leraren en de OR/MR. Zij hebben een persoonlijk budget. 

Kinderen hebben kennis van democratisch handelen. Kinderen 
hebben kennis van waarden en normen en kennen de 
mogelijkheden voor inspraak. Zij weten wat er nodig is om in een 
school en een samenleving actief iets bij te dragen.
Hiermee wordt door leerlingen naast medezeggenschap ook de 
verbinding gemaakt met de ontwikkeling van leiderschap en 

de 7 gewoonten in onze school. 

Doel
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- Spreken een gemeenschappelijke taal
- Werken aan persoonlijk leiderschap vanuit de zeven 

gewoonten
- tonen respect voor onze school en omgeving
- kunnen een plan maken dat beschrijft wat er in de groep of 

school nodig is
- zoeken naar  ideeen en oplossing die voor iedereen goed zijn
- kunnen luisteren en vragen stellen  voordat zij praten
- durven mee te denken bij het oplossen van problemen in de 

klas én de school
- zijn betrokken  bij de ontwikkeling van de school
- denken actief mee met de voorbereiding en uitvoeringen van 

schoolactiviteiten

Kinderen in onze leer l ingenraad:
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Wij hebben een groep kinderen die meedenken en beslissen in 
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.   

Kinderen leren gewoonten aan die hen helpen  bij zelfsturing en 
ontwikkeling van talenten                        

Ons doel voor  De Tweek lank
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Zo veel t e doen!

Reglem ent
Kinderen in de leerlingenraad 
hebben 1x per per zes weken 
met de schoolleider 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 - ook bij het 
organiseren van 
schoolactiviteiten.

Het team kan ook voorstellen 
aanleveren. Bijvoorbeeld 
organiseren van 
schoolactiviteiten en  
leiderschapsdagen

De raad heeft een budget van 
150 euro. 

Voorstellen mogen zij ook 
presenteren in het lerarenteam.

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.

Vanaf schooljaar 2020-2021 
worden leerlingen bij de school 
betrokken via de nieuwe naam 
het lighthouseteam. Hiermee 
wordt door leerlingen naast 
medezeggenschap ook de 
verbinding gemaakt met de 
ontwikkeling van leiderschap en 
de 7 gewoonten in onze school.
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