
 

 

Leerlingenraad op SWS De Nijewier  
 
1.     Waarom een leerlingenraad? 
 
2.     Hoe ziet de organisatie eruit? 
 
3.     Waarover kan de leerlingenraad vergaderen? 
 
4.     Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad? 
 
5.     Wat wordt er verwacht van de leerlingen in de raad? 
 
6.     Welke rollen zijn er in de raad? 
 
7.     Financiële middelen 
 
8.   Wat wordt er van de groepsleerkrachten verwacht? 
 
 
 
1          Waarom een leerlingenraad? 
 
Een leerlingenraad past binnen actief burgerschap en integratie. Actief burgerschap 
wordt uitgedrukt in verschillende domeinen. Eén van die domeinen is participatie. Het 
gaat bij dit domein om kennis over de normen en waarden en het aanbieden van de 
mogelijkheden voor inspraak, vaardigheden en houdingen om op school en in de 
samenleving actief mee te kunnen denken. Naast het bevorderen van actief burgerschap 
zijn er nog een aantal punten waarom een leerlingenraad wenselijk is op school: 
 

        De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten 
dat ze meetellen. 

        Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. 

        Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen. 

        Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen. 

        De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen. 

        Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen. 

        De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is. 
 
 
2          Hoe ziet de organisatie eruit? 
 

        In de groepen 4 t/m 7 worden jaarlijks aan het eind van het jaar verkiezingen 
gehouden. 
De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een 
kringgesprek met een stemronde. Per klas worden er twee leerlingen gekozen voor de 
leerlingenraad. Het is de bedoeling dat deze leerling binnen het profiel van de 
leerlingenraad valt. Deze leerling zal het schooljaar erop plaatsnemen in de 
leerlingenraad. 

        Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten een uitleg, waarbij 
zij vertellen wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de 
verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd. 

        In elke groep worden leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen 



 

 

voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de raad. 

        De notulen worden gedeeld met team, ouderraad en medezeggenschapsraad. In de 
nieuwsbrief worden de ouders op de hoogte gehouden. 

        De leerlingenraad komt 5 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd. 

        Bij elke vergadering is de directeur of een leerkracht aanwezig.  

        De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de raad toe in hun eigen 
klas. Een afvaardiging van de leerlingenraad loopt ook langs groep 4, zodat zij alvast 
kennis maken met de leerlingenraad. Zo nodig doen ze dit ook bij de overige groepen.  

        De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar. 

        Een leerling kan maximaal twee jaar in de leerlingenraad zitten. 

        Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de 
medezeggenschapsraad of het team. 

        In de school komt een foto van de leerlingen uit de raad te hangen, waardoor 
duidelijk is welke leerlingen er in de raad zitten.  
 
 
 
3          Waarover kan de leerlingenraad vergaderen? 
 
In de leerlingenraad kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen. 
De hieronder genoemde punten zijn eventuele voorbeelden: 
  

        De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken. 

        Leden van de leerlingenraad worden aangesproken door leerlingen en/of anderen. 

        Uit een kringgesprek, voor een vergadering, in de klassen kunnen punten komen. 

        Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën. 

        Het team kan bespreekpunten inbrengen. 

        Het gebruik en de inrichting van het schoolplein. 

        Advies bij de organisatie van de schoolreis. 

        Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes. 

        Adviseren bij allerhande festiviteiten. 
 
4. Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad? 
 
•    De leerlingenraad vergadert in de personeelskamer van de Nijewier 
•    De leerlingenraad komt vijf keer per jaar bij elkaar, de momenten worden opgenomen 
in de jaarplanning. 
•    Een vergadering duurt maximaal één uur. 

 

6          Wat wordt er verwacht van de leerlingen in de raad? 

 

De leerlingen die plaats nemen in de raad, weten dat de raad niet alleen maar 

vergaderen is, maar dat er iets meer van ze verwacht gaat worden: 

        De leerlingen uit de raad inventariseren in hun eigen groep welke wensen, vragen 

en/of eventuele problemen meegenomen kunnen worden in de vergadering. 

        De leerlingen inventariseren de ideeën uit de ideeënbus. 

        Ze wonen de vergaderingen bij. 

        Koppelen de besproken punten terug in de groepen. 

        De leerlingen zijn aanspreekbaar voor andere leerlingen. 



 

 

        De leerlingen kunnen goed luisteren naar groepsgenoten en mederaadsleden. 

 

 

7          Welke rollen zijn er in de raad? 

 

De leerlingenraad zal bestaan uit twee leerlingen per klas, uit de groepen 5 t/m 8. De 

raadsleden zorgen voor een actieve houding tijdens de vergaderingen. Voor enkele 

leerlingen is een speciale rol weggelegd. 

 

De leerlingen uit de groepen  zorgen namelijk voor de invulling van de volgende taken: 

 

De voorzitter zorgt ervoor dat: 

        er een agenda is 

        alle punten op de agenda worden besproken 

        iedereen aan het woord komt en er geluisterd wordt naar elkaar 

        onderwerpen en oplossingen reëel uitvoerbaar zijn 

        acties door de leden worden uitgevoerd, bewaking van het proces 

        de punten met derden worden afgestemd. 

 
 

De notulist zorgt ervoor dat: 

        er notulen komen van elke vergadering. 

        deze notulen verspreid worden. 

       deze notulen gebundeld en gearchiveerd worden. 

 

De penningmeester zorgt ervoor dat: 

        er een begroting komt van het beschikbare budget 

        het budget bewaakt wordt 

        de bonnen en uitgaven geregistreerd worden 

        de uitgaven verklaard kunnen worden 

 

Voor de eerste leerlingenraad zal de directeur met de drie leerlingen met een functie de 

rollen bespreken en toelichten. De rollen zijn vast en kunnen alleen in overleg veranderd 

worden. De rollen kunnen verdeeld worden over twee leerlingen. Twee leerlingen 

kunnen samen de notulen uitwerken en verspreiden. 

Aan het begin van elk schooljaar worden de taken opnieuw verdeeld. 

 

8          Financiële middelen 

 

Per schooljaar stelt de school een bedrag, nog nader te bepalen, ter beschikking van de 

leerlingenraad. 

De penningmeester van de leerlingenraad bespreekt het budget in de eerste 

vergadering. Dit bedrag kan op verschillende manieren ingezet worden. Bijvoorbeeld 

voor de aanschaf van materialen of voor het uitnodigen van een expert. 

Aan het eind van het schooljaar wordt er verantwoording afgelegd aan de school (MR en 

directie) over de uitgaven. 

 

 



 

 

9     Wat wordt er van de groepsleerkrachten verwacht? 

 

        In de groepen 4 t/m 7 worden aan het einde van het jaar (juni) verkiezingen 

gehouden. Diegene die gekozen is in de klas neemt het schooljaar erop plaats in de 

raad. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij een soort verkiezing houdt en/of een 

leerling kiest die past in het profiel voor de leerlingenraad. 

        Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten een uitleg, waarbij 

zij vertellen wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt en hoe de 

verkiezingen verlopen. 

        Gedurende het schooljaar krijgen de leerlingen uit de raad de gelegenheid om ideeën 

voor de raad te inventariseren. 

        Na een vergadering krijgen de leerlingen uit de raad de tijd om de vergadering kort te 

evalueren in de klas. 

       De leerkrachten kunnen zelf ook met ideeën komen en geven dit dan door aan de 

leerling uit de raad. 

            


