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1. Wat verstaan we onder een leerlingenraad?  

  

Een leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers uit en door de 

leerlingen van de school. Zij zet zich in voor een goede en prettige gang van 

zaken op school. In ons geval gaat het om leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Het 

is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de kinderen. De 

leerlingenraad praat daarom regelmatig met één of meer vertegenwoordigers van 

de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.  

  

2. Waarom een leerlingenraad?  

  

Wij voeden onze kinderen op om te functioneren in de samenleving. Een 

democratische samenleving, waaraan kinderen later moeten kunnen en willen 

deelnemen. Daar zijn schoolse vaardigheden als lezen, taal en rekenen voor 

nodig. Maar dat is niet genoeg. Sociale en emotionele vaardigheden zijn ook nodig 

om te slagen in de maatschappij. Omgekeerd heeft onze democratische 

maatschappij behoefte aan actieve, betrokken en deelnemende burgers. De 

leerlingenraad is een middel om kennis te maken met de democratische rechten  

en plichten.  

  

3. Opzet en organisatie van een leerlingenraad.  

  

a. Samenstelling van de leerlingenraad / verkiezingen  

  

De leerlingenraad wordt gekozen door en uit de leerlingen van de groepen 5 t/m 

8. Uit alle groepen komt één vertegenwoordiger in de raad (8 kinderen dus). Elke 

leerling kan zich kandidaat stellen. Alle leerlingen van de groepen mogen 

stemmen. De stemming is anoniem. In het Stappenplan voor de leerkracht 

(bijlage 1) staat precies beschreven ho de verkiezingen worden voorbereid en 

gehouden. In bijlage 2 is het tijdpad aangegeven. Ieder jaar worden de 

verkiezingen in de eerste schoolmaand georganiseerd door de desbetreffende 

groepsleerkrachten. 

 



Voor de groepen 5 worden elk jaar nieuwe vertegenwoordigers gekozen. Voor de 

groepen 6, 7 en 8 kúnnen de zittende afgevaardigden worden herkozen (mits zij 

dat willen èn de enige kandidaat zijn); zijn er meer belangstellenden, dan 

dienen  in de desbetreffende groep ook verkiezingen te worden gehouden. 

  

De gekozen kinderen uit de groepen 8 verdelen de taken van de voorzitter en 

secretaris. De leden van de raad worden vóór het eerste overleg uitvoerig 

geïnstrueerd door de directeur over hun taken en verantwoordelijkheden.  

  

b. Wat kan zoal op de agenda van de raad komen?  

  

De leerlingenraad is een platform van leerlingen voor leerlingen. De leerlingenraad 

is er om mee te denken, praten, overleggen en beslissen over wat er op school en 

in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen en 

vragen van alle leerlingen. Daarnaast bepaalt de school (team en directie) mede 

de agenda van de raad. Dat houdt in dat er twee bronnen zijn voor 

agendapunten:   

  

- De leerlingen willen iets organiseren, willen dingen bespreekbaar maken enz.  

- De school wil de mening van de kinderen horen.  

  

De leerlingenraad moet actief aan de slag om de onderwerpen die de andere 

leerlingen belangrijk vinden te inventariseren.. Ze krijgen daarbij hulp en ideeën 

aangereikt door de leerkrachten uit de werkgroep Actief Burgerschap.  

  

Thema’s voor de leerlingenraad kunnen zijn:  

  

- Praten over (de aanpassing van) de schoolregels  

- Meehelpen en meedenken met het organiseren van schoolfeesten  

- De sfeer op school bespreken en helpen verbeteren  

- Inrichten van het plein  

- Initiatieven nemen ivoor een actie in het kader van Actief Burgerschap.  

  

Daarnaast krijgt de raad de beschikking over een budget van € 250,-- waarvoor 

zij een juiste bestemming moet vinden.  

  

c. Vergaderingen van de raad  

  

De leerlingenraad vergadert onder schooltijd. De school stelt daarvoor een ruimte 

beschikbaar. De raad kan voor haar werkzaamheden gebruik maken van de 

telefoon, een computer en de kopieerapparatuur van de school. De\raad bepaalt 

zelf de frequentie van haar bijeenkomsten, maar slechts zes keer er jaar kan dat 

onder schooltijd, de andere keren buiten schooltijd. Deze bijeenkomsten worden 

bijgewoond door de leden van de werkgroep Actief Burgerschap.  

Een korte agenda wordt gemaakt door de voorzitter en de secretaris. De 

secretaris zorgt voor een beknopt verslag.  

De raad kan bij problemen altijd een beroep doen op de leden van de werkgroep 

of de directie.   

Een keer per jaar is er een overleg samen met het team. Dit gebeurt vóór een 

reguliere teamvergadering.  

  

d. Taken en bevoegdheden van de raad  

  



De leerlingenraad heeft een organisatorische en adviserende taak. De raad brengt 

de andere leden op de hoogte van haar activiteiten door middel van een eigen 

pagina op de website en een eigen prikbord in beide gebouwen. De leerlingenraad 

mag bij de school informatie vragen over de zaken die specifiek voor de leerlingen 

van belang zijn. De raad kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen aan de 

school over zaken die specifiek voor leerlingen van belang zijn.  

Een leerling kan nimmer aangesproken worden op de meningen die hij/zij in de 

bijeenkomsten van de leerlingenraad naar voren brengt.  

  

e. Wat doet de school met de uitkomsten van het overleg van de leerlin     

genraad.   

  

Na elke bijeenkomst wordt een kort verslag gemaakt, waarin de besproken 

punten, voorstellen en afspraken staan. Dit verslag wordt op de site geplaatst en 

op de prikborden gehangen. De bij het overleg aanwezige werkgroepleden 

brengen verslag uit aan het team waarna de teamleden of de directie besluiten 

kunnen nemen. Dit besluit wordt zo snel mogelijk teruggekoppeld naar de raad.  

  

  

  

Bijlage 1 Opzet en stappenplan  

  

Stap 1  

  

In de klas wordt aandacht besteed aan het fenomeen leerlingenraad en wordt de 

theoretische achtergrond uitgelegd.  

  

Stap 2 Programma opstellen  

  

Alle kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 maken een programma van verbeterpunten, 

wensen en actiepunten. Dan wordt er gekeken wie zich willen opgeven voor de 

verkiezingen. Die kinderen hangen hun programma op voor het bord. Degenen die niet 

gekozen willen worden, gaan iemand meehelpen van wie ze denken dat ze het met zijn 

of haar ideeën eens zijn. Ze vergelijken de programma´s met hun eigen opgeschreven 

ideeën. Daarna schrijven ze de agendapunten op een pamflet van A3-formaat. Ze 

moeten wel reële actiepunten opschrijven. Dus niet: “Ik wil dat er een zwembad komt op 

school” maar wel: “Ik zou willen dat er meer speelruimte komt voor de bovenbouw” of: 

“Ik zou willen dat we schonere wc’s hadden” en: “Ik zou meer techniek op school willen 

hebben.” Ook kan er op gezet worden wat goed is en wat zo moet blijven, dus het 

positieve benadrukken. De lijsttrekker zet duidelijk zijn/haar naam op het pamflet en 

gaat het mooi versieren. Daarna zullen ze als kieslijsten worden opgehangen in school. 

Ze mogen de pamfletten ook op de computer maken.  

  

Stap 3 Campagne  

  

Gedurende één week mag er campagne worden gevoerd. Dat kan door middel van 

posters, flyers etc. Ook wordt er van iedere kandidaat een filmpje opgenomen waarin 

zijn/haar punten worden besproken. Dit filmpje wordt op de morgen van de verkiezingen 

getoond.  

  

Stap 4 Verkiezingen  

  



Per groep wordt een kandidatenlijst gepresenteerd. Er moeten stembiljetten komen met 

per klas de kandidaten voor de verkiezingen en daarachter een vakje oom rood te 

kleuren. Het mooiste zou zijn als er een stemhokje wordt geplaatst, waarin de kinderen 

hun stemformulier kunnen invullen, in een STEMLOKAAL. Een grote tafel met een scherm 

eromheen kan dienen als stemhokje. En het is natuurlijk helemaal af als er een heuse 

STEMBUS staat. Verder kan het stembureau bestaan uit twee of drie leerlingen plus één 

leerkracht. Hun taken zijn: het controleren van de naam van de stemgerechtigde en het 

uitreiken van het stembiljet. Het stemmen gebeurt op één ochtend of middag. Vóór het 

stemmen moet worden aangegeven wanneer de stemmen worden geteld en de uitslag 

bekend wordt gemaakt.  

  

Stap 5 De uitslag  

  

De stemmen worden bij voorkeur zo snel mogelijk geteld, zodat de uitslag dezelfde 

middag kan worden meegedeeld. Er wordt gekeken naar het aantal stemmen per groep, 

per persoon. De acht lijsttrekkers met de meeste stemmen zijn de nieuwe 

leerlingraadsleden van de school. Zo zijn er dus acht nieuwe leden. De kersverse leden 

van de leerlingenraad worden naar voren geroepen en voorgesteld aan de kiezers. De 

verkiezingen worden afgesloten en de leerlingenraad kan zijn werk beginnen!  

  

Stap 6 Leerlingenraad aan het werk  

  

De leerlingenraad vergadert ongeveer zes keer per jaar. In verband met de motivatie 

van de leerlingen vindt dit bij voorkeur plaats onder schooltijd. Tijdens de eerste 

vergadering worden de voorzitter en de secretaris gekozen. Daarna mogen alle 

raadsleden aangeven welke punten uit het verkiezingsprogramma’s prioriteit hebben. 

Deze punten komen de volgende keer op de agenda van de raadsvergadering te staan. 

Op de raadsvergadering worden de voorstellen besproken en wordt er eventueel over 

gestemd. Indien er een gelijk aantal stemmen is, kan aan de aanwezige leerkracht 

worden gevraagd ook een stem uit te brengen. Het is goed de raadsleden erop te wijzen 

dat ze voortdurend hun oor te luisteren leggen bij de schoolbevolking. Welke ideeën 

leven er? Zijn er klachten? Op deze wijze worden alle leerlingen actief betrokken bij de 

school en zien ze dat er ook daadwerkelijk dingen veranderen.  

  

Tijdpad dit schooljaar  

  

In de week na de voorjaarsvakantie wordt er aandacht besteed aan de verkiezingen. Er 

wordt informatie gegeven aan de klassen, programma’s samengesteld en kandidaten 

kunnen zich voorbereiden op de verkiezingsweek. Deze wordt gehouden van 7 tot en 

met 12 maart en eindigt die laatste dag met de verkiezingen.  

  

Omdat er dit schooljaar nog relatief weinig tijd over is, worden in september eenmalig 

alleen nieuwe vertegenwoordigers uit de groepen 5 gekozen. De vertegenwoordigers van 

de groepen 5, 6 en 7 die in maart worden gekozen, blijven volgend schooljaar ook nog 

lid.   

De eerste leerlingenraadsvergadering wordt gehouden op vrijdag 19 maart.  

  

  

De werkgroep AB,  

  

Jan Hollander  

Thyrza van der Maat 

Esther Kuilema     

  



  
  
  
  

  

  


