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De leerlingenraad 
In het schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart met een leerlingenraad op de Delteykschool. Door middel 
van een leerlingenraad willen wij de betrokkenheid van de leerlingen bij de school vergroten. Ze 
mogen meedenken over bepaalde thema’s, maar zij kunnen ook thema’s en onderwerpen inbrengen. 
Het overstijgende doel van een leerlingenraad is actief burgerschap. Actief burgerschap is het nemen 
van verantwoordelijkheid voor zaken die van algemeen belang zijn. Dit bevordert het bewustzijn en 
eigenaarschap van leerlingen richting de school. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen 
de leerlingen op een democratische wijze actief deelnemen en meedenken over schoolse zaken. 
 

Verantwoording leerlingenraad/actief burgerschap 
De leerlingenraad heeft een duidelijke connectie met actief burgerschap. De leerlingen leren in een 
groep diverse vaardigheden, zoals: samenwerken, overleggen, onderhandelen, zelfstandigheid, 
vertegenwoordigen en beïnvloeden. De leerlingen kunnen een mening vormen die uit de eigen klas 
komt en deze leren deze over te brengen op de andere leden van de leerlingenraad. 
Deze competenties passen bij actief burgerschap, maar ook bij de 21e-eeuwse vaardigheden. 
Leerlingen worden op deze manier eigenaar van hun eigen leerproces. 
 

Uitgangspunten leerlingenraad 
- 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; 
- Bevorderen van actief burgerschap.  

 

De organisatie van de leerlingenraad 
De leerlingenraad bestaat uit kinderen uit de groepen 6 tot en met 8. Uit iedere groep worden twee 
leerlingen gekozen.  
Voor advies en terugkoppeling zij de leerlingen van de raad, gekoppeld aan een onderbouwgroep. 
Voorafgaand kan bijvoorbeeld een groep 8 leerling naar groep 4 gaan om inbreng van deze groep te 
verzamelen. De leerlingen vertegenwoordigen dus niet alleen hun eigen groep, maar ook de groep 
waar hij/zij aan is gekoppeld. 
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Algemene organisatie van de leerlingenraad: 
- In de groepen 6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het jaar verkiezingen gehouden. 

In elke groep wordt hetzelfde kiesreglement gehanteerd. Hierdoor blijft het overzichtelijk. Er 
zijn dus altijd twee winnaars per klas. 

- Voordat de verkiezingen plaatsvinden, wordt er uitleg gegeven wat de leerlingenraad is, wat 
van een lid wordt verwacht, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden 
geïnventariseerd. 

- Per groep worden er twee leerlingen gekozen. Er mogen geen plaatsvervangers in de 
leerlingenraad. 

- Tijdens de eerste vergadering wordt er een voorzitter en notulant/secretaris aangewezen. 
Een voorzitter verzameld alle inbreng van de leden. Een notulant houdt de onderwerpen bij 
en maakt een verslag van het gesprek. 

- De notulen van de leerlingenraad worden na goedkeuring door de voorzitter en directeur 
naar de klassen gestuurd. De leerkracht kan deze bespreken of ter kennisgeving neerleggen. 

- De leerlingenraad komt vier keer per jaar bijeen onder schooltijd, onder leiding van de 
directeur. De vergaderlocatie wordt vooraf bekend gemaakt door de directeur. 

- De leerlingen blijven één heel schooljaar in de leerlingenraad. Er zijn geen tussentijdse 
verkiezingen. Echter zijn zij wel weer herkiesbaar in het nieuwe schooljaar. 

- De leden van de leerlingenraad geven vooraf een overleg de bespreekpunten door aan de 
gekozen voorzitter. 

- De voorzitter van de leerlingenraad maakt een agenda voor het overleg. De voorzitter doet 
dit samen met de directie, zodat zij de bespreekpunten kunnen afstemmen. 

 

Het kiesreglement 
- In de leerlingenraad zitten vertegenwoordigers uit de groepen 6, 7 en 8; 
- De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en notulant; 
- Ieder jaar worden in de groepen verkiezingen gehouden voor de raad; 
- Er mogen geen plaatsvervangers in de raad; 
- In de klassen mogen de kandidaten zichzelf introduceren en zichzelf aanprijzen waarom zij 

gekozen moeten worden. Deze organisatie staat vrij per groep. 
- Alle kandidaten komen per groep op een stembrief, verkiezingen worden dus per groep 

gehouden; 
- Er mag op het stembrief maar één kandidaat per groep worden aangekruist, met rood 

potlood; 
- Alle kinderen van de bovenbouwgroep mogen stemmen; 
- Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming; 
- Vooraf wordt aangekondigd wanneer en hoe laat er gestemd kan worden. Dit doen alle 

bovenbouwgroepen op dezelfde tijd; 
- Aan het begin van het schooljaar worden onderwerpen vastgelegd waarover de 

leerlingenraad kan vergaderen (door MT/directie); 
- De leden van de raad lichten besluiten of overlegpunten toe in de eigen en gekoppelde klas 

na de vergadering. 
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Thema’s voor leerlingenraad 
De leerlingenraad komt op de volgende wijze aan bespreekpunten: 

- De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken tijdens een 
leerlingenraad; 

- De leerlingenraad bespreekt voorafgaand met de eigen en gekoppelde klas of zij punten 
hebben voor de leerlingenraad. Hierbij moeten de leden zelf een afweging maken of deze 
punten een nuttig karakter hebben; 

- Leden van de leerlingenraad worden aangesproken door andere leerlingen; 
- Het team van personeel komt met bespreekpunten. Deze worden bij de directie neergelegd 

en de directie neemt deze punten mee in het overleg. 
 
Algemene thema’s: 

- Schoolregels; 
- De sfeer op school; 
- Onderwerpen uit tevredenheidonderzoek; 
- Het gebruik van het schoolplein; 
- Invullingen vrijdagmiddagen voor de vakantie; 
- Adviseren bij organisatie van activiteiten; 
- Onderwijs en ICT; 
- Veiligheid. 

 

Tips voor verkiezingen in de klas 
- Pas de wijze van verkiezing aan, aan wat past bij jou als leerkracht en wat past bij je klas. 

Bespreek bijvoorbeeld een les aan wat een leerlingenraad inhoudt en wat van de kandidaten 
wordt verwacht. De week erna mogen de kinderen stemmen. 

- Bespreek met de kinderen waaraan zij vinden dat een kandidaat van de leerlingenraad moet 
voldoen. Stel samen met de kinderen een profiel op met de benodigde competenties. 

- Maak met de kinderen een stembiljet. 
- Kinderen die zich kandidaat willen stellen kunnen zichzelf promoten door middel van een 

presentatie, een poster (met een pakkende leus), een rap, een filmpje. Kinderen zijn dus niet 
verplicht zich kandidaat te stellen.  

- Zet een stemdoos in de klas, zodat de kinderen anoniem kunnen stemmen.  
- Kijk ook op internet om ideeën voor de verkiezing (youtube). 
- Een debat in de klas, zodat leerlingen leren zichzelf te verdedigen en te argumenteren...  

(adhv de stelling en dit debat evt de leerlingen hun 'vertegenwoordigers' laten kiezen) 
 


