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Voor 24 september: Aangeven bij 
eigen leerkracht of je je verkiesbaar 
stelt. 
 
Eerste vergadering leerlingenraad 
van 14.00-15.00 uur 
dinsdag 29 september 
 
Hier plannen we de volgende 6 
vergaderingen. Deze zullen meestal 
op een dinsdagmiddag zijn (tenzij 
we anders afspreken in de 
vergadering). 
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Wat is de leerlingenraad? 
 
De leerlingenraad is een groep 
enthousiaste kinderen uit de 
groepen 5 t/m 8 die gekozen zijn 
om de school te 
vertegenwoordigen in een raad.  
Uit elke groep komt een leerling in 
onze leerlingenraad.  
Deze leerlingen zijn de 
vertegenwoordigers van hun 
groep. Zij leggen meningen/ 
voorstellen/ vragen en/of 
opmerkingen van hun klasgenoten 
voor aan de andere leerlingenraad 
leden.  

 

 

Wat is het doel van de 
leerlingenraad? 
Het doel van onze leerlingenraad 
is om leerlingen binnen de school 
een stem te geven. Jullie leren om 
het gesprek aan te gaan met 
elkaar, de leerkrachten en de 
directie van de school. Zo 
proberen jullie samen iets voor 
elkaar te krijgen. 
 
Wie kan zich opgeven voor de 
leerlingenraad? 
Iedereen uit de groepen 5 t/m 8 
kan zich hier voor opgeven. 
Je moet: 

 Je eigen mening kunnen 
geven en die van de 
groep. 

 Kunnen luisteren naar 
anderen; ook anderen 
hebben een mening. 

 De mening van anderen 
kunnen opschrijven. 

 Durven te spreken. 

 Betrouwbaar zijn. 
 
 
 
 
 

Hoe kan ik gekozen worden? 
In je eigen groep bepaalt jouw 
leerkracht op welke manier er 
gestemd kan worden. Je wordt 
voor de duur van een schooljaar 
gekozen. 
 
Waar heeft de leerlingenraad een 
mening over? 
Jullie mogen zelf punten op de 
agenda zetten. Deze worden in de 
klas met klasgenoten besproken. 
Ook kan het zo zijn dat er vragen 
komen vanuit de groep, zoals: 

 Welke veranderingen zijn 
er in school nodig? 

 Kloppen de schoolregels 
nog wel? Kan/moet er wat 
veranderd worden? 

 Zijn er dingen die je mist 
op school? 

 
Voor vragen kunnen jullie terecht 
bij meester Niels  

 

 

 


