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Wat is een leerlingenraad ?
In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag
namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk
vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat
iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.

Wat doet de leerlingenraad ?
Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak
je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een
leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze
binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het
meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, carnaval enz.

Wie zitten in de leerlingenraad ?
In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de bovenbouw (groep 6,7 en 8). Uit elke klas worden een of meer
leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen klas vragen
welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad
tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen.
Je moet dus wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze
worden begeleid door leerkrachten van de school.
Dit schooljaar 2017-2018 hebben zitting in de leerlingenraad:
• groep 6: Zenne, Britt en Emy
• groep 7: Pippa, Dion, Inez en Indy
• groep 8: Quinn en Max
Groep 6:
Ik ben Zenne Fransen. Ik hou van paardrijden en knutselen. Ik wil gewoon graag mee beslissen over
school en misschien ook leuke ideeën kan laten horen voor op school.
Ik ben Britt Brouns, 11 jaar. Ik vind het leuk om samen te werken en om mensen te helpen. Ook vind ik
het leuk om mee te beslissen over belangrijke dingen en om zaken te regelen.
Ik ben Emy van der Mierden, 9 jaar. Ik ben bij de leerlingenraad gegaan zodat ik thuis geen tv hoef te
kijken, maar mee kan denken over de dingen op school. Ook ben ik wethouder van de BSO.
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Groep 7:
Ik ben Pippa een aardig en sportief meisje.
En ik ben kwart Spaans.
Ik knutsel graag.
Ik ben 10 jaar en rij paard, speel toneel en zit in groep 7.
Om de zoveel tijd heb ik leerlingenraad.
Dan voel ik mij thuis.
Mijn ouders zijn gescheiden.
Dus heb ik twee huizen.
Mijn moeder Belinda heeft een vriend.
Mijn vader Rob heeft ook een vriendin.
Ik heb een broer Ciro, een stiefbroer Jesper en een stiefzusje Esmee.
Hoi,
Ik ben Dion van der Weide, ik ben 11 jaar oud. Mijn hobby’s zijn boksen en buiten spelen. Ik zit in groep 7
bij meester Bob. Hij maakt veel grapjes en kan veel verhalen vertellen.
Ik heb ook een broer die op de middelbare school zit, hij is 12 jaar. Ook heb ik een hond die Boe heet en
mijn lievelingskleuren zijn blauw en groen.
Hallo,
Ik ben Ines Amimi en zit in groep 7 met een hele leuke meester(Bob).
Ik ben 10 jaar, geboren op 11 april (2007).
Ik heb een vader Aziz en moeder Nadia en 1 broer Amin(15).
Ik heb ook nog een kleine zusje Lamis(7).
Mijn broer zit in de 3e klas en mijn zusje in groep 3.
Mijn hobby’s zijn: dansen, knutselen en fietsen.
De lievelingskleuren zijn: turquoise, donker paars en mint groen.
Naam: Indy
Achternaam: Snippe
Groep: 7
Meester: Bob (hij maakt heel veel grapjes ☺)
Leeftijd: 10 jaar oud
Hobby’s: Turnen, Dwarsfluiten, Voelballen, Zwemmen
Lievelingskleur: Mint turquoise, mint groen, roze

Groep 8:
Ik ben Quinn Fransen. Ik ben 12 jaar oud en vind dieren en paarden helemaal geweldig!
Daarnaast vind ik koken en bakken met mijn zusje Zenne ook leuk. Ik speel ook graag buiten met mijn
broertje Kian. Mijn sport is paardrijden en heb daarbij ook twee pony’s.
Ik wilde in de leerlingenraad omdat ik niet bang ben om voor een groep mensen te staan en daarbij mijn
mening te geven. Daarnaast vind ik de leerlingenraad een uitdaging. Mijn taak in de leerlingenraad is
vooral het notuleren, dat heb ik al een paar keer gedaan. Wat ik ook heb gedaan is, de kinderen
enthousiast maken om ook over de leerlingenraad na te denken.
Ik ben Max Albertz. Ik ben 11 jaar en vind voetballen geweldig. Daarnaast houd ik van gamen en stunten
op de step en fiets.
Ik ben bij de leerlingenraad gegaan omdat ik graag mee wilde beslissen over schoolse zaken.
Mijn taak is om te kijken welke problemen er zijn en deze te bespreken in de leerlingenraad. Een
voorbeeld hiervan is het schoonhouden van de Wc’s.
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Hoe werkt de leerlingenraad ?
Deze groep komt een paar keer per jaar bij elkaar om te vergaderen na schooltijd. De gekozen
vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen. De leerlingenraad kijkt
welke punten besproken kunnen worden. Deze komen op de agenda. Er wordt een schriftelijk verslag
gemaakt van elk overleg.
Belangrijke uitgangspunten zijn :
• de leerlingen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren
• de leerlingen inspraak geven
• de leerlingen democratie laten ervaren
• de leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is
• de leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school

Zaken waarover de leerlingen kunnen meedenken :
• het gebruik en de inrichting van de school en het schoolplein
• verantwoording voor een deel van de website
• bevindingen bij het gebruik van lesmethoden
• allerhande activiteiten die in of buiten de les passen
• regels op school

En nu concreet…
In de groepen 6 t/m 8 worden 1 of meerdere kinderen gekozen die dat jaar voor hun klas in de
leerlingenraad zitten. Tijdens de vergadering schrijft de notulist alles op wat er besproken wordt. Alle
kinderen krijgen de mogelijkheid iets in te brengen wat er op dat moment speelt. Aan het eind van de
vergadering stellen we samen de nieuwe agenda op voor de volgende vergadering. Ná de vergadering
gaan alle leden in hun eigen klas verslag uitbrengen a.d.h.v. de notulen van wat er besproken is.
Zo maken we samen school voor en door kinderen.
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