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1 Inleiding
Een adviesraad, bestaande uit leerlingen van de bovenbouw vinden we op samenlevingsschool De
Binding erg belangrijk. We willen zo’n adviesraad (de leerlingenraad) graag betrekken bij het
realiseren van onze missie en visie. Daarin staat beschreven dat we onze leerlingen in een veilige
omgeving tot tolerante en respectvolle mensen willen laten opgroeien. Hierin spelen onze leerlingen
een belangrijke rol. Alle betrokkenen hechten veel waarde aan een goede sfeer op school.
Als school willen we onze missie waarmaken. Wij willen er voor zorgen dat alle kinderen zich
optimaal ontwikkelen en zich prettig voelen. Dagelijks werkt het team hieraan maar natuurlijk
hebben de leerlingen daar een mening over. In veel gevallen hebben onze leerlingen ook goede
ideeën.
Door de leerlingenraad zijn we beter op de hoogte wat er speelt bij de leerlingen en wat zij belangrijk
vinden. Door vertegenwoordigers van de leerlingen mee te laten praten, voelen ze zich meer
gehoord, betrokken en krijgen een stem in de school. Onze leerlingen tellen namelijk mee. Daardoor
voelen ze zich meer verantwoordelijk voor onze school. Zij krijgen tevens een beter zicht in de
organisatie van de school en ondervinden zo wat (on)realistisch en (niet) haalbaar is. Het actief
burgerschap wordt op deze manier bevorderd.
De leden van de leerlingenraad hebben dus de taak om met hun klasgenoten in gesprek te blijven. Zij
zijn immers de gekozen vertegenwoordigers en maken zo spelenderwijs kennis met democratische
beginselen.
Het team van sls De Binding
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2 Taak van de leerlingenraad
Van de leerlingenraad wordt verwacht dat deze gevraagd en ongevraagd advies geeft over de
schoolorganisatie van de school in meest brede zin. Dit houdt in dat de leerlingenraad ook zelf met
initiatieven mag komen. Ook bestaat de mogelijkheid dat door de schoolleider (namens de
schoolorganisatie) bespreekpunten bij de leerlingenraad worden ingediend, waarover hij geadviseerd
wil worden.
De leerlingenraad bericht over haar werkzaamheden aan de leerlingen.

3 Samenstelling van de leerlingenraad
De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Elk van deze groepen levert 2
leden. De leden worden via een verkiezing gekozen. De leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 stemmen
op hun eigen groepskandidaten. De verkiezingen vinden steeds in de vierde week van het
betreffende het nieuwe schooljaar plaats.
De leerlingenraad kiest uit zijn midden een voorzitter en secretaris.
De leerlingenraad wordt begeleid door een teamlid van de school. Lees ook: directeur. Het teamlid
dient als klankbord voor de leerlingenraad en zal zo nodig de leerlingenraad adviseren.

4 Verkiezingen van de leerlingenraad
De verkiezingen vinden steeds plaats op de vierde woensdag van het nieuwe schooljaar.
Kandidaatstelling gebeurt uiterlijk twee weken voor de verkiezing bij de betreffende
groepsleerkracht.
De groepsleerkracht maakt uiterlijk twee weken voorafgaande aan de verkiezingen de kandidaten
bekend bij de medeklasgenoten. De kandidaten verzorgen een presentatie, waarom zij in de
leerlingenraad willen deelnemen. Hierbij kan gedacht worden aan een PowerPoint of andere
creatieve manier (ze moeten er moeite voor doen). Een leerling is 1 keer herkiesbaar en kan dus
maximaal 2 jaar zitting hebben in de leerlingenraad.
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Tijdens de verkiezingen kunnen de leerlingen ieder 2 kandidaten aankruisen. Voor elke groep worden
stembriefjes met de kandidaten opgesteld. Het stemmen vindt anoniem plaats. Het tellen van de
stemmen vindt op dezelfde dag plaats in het bijzijn van de leerlingen.
De twee kandidaten met de meeste stemmen per groep worden voor de duur van één jaar benoemd
in de leerlingenraad. Bij een gelijk aantal stemmen voor de tweede plaats, vindt er een nieuwe
stemming tussen deze twee kandidaten plaats.
Op het Ouderportaal wordt per groep vermeld wie de gekozen leden van de leerlingenraad zijn.
De leerlingenraad komt uiterlijk twee weken na de verkiezingen voor de eerste maal bijeen.

5 Mogelijke aandachtspunten bij kandidaatstelling.
De kandidaten voor de leerlingenraad zullen zich bewust moeten zijn van de vaardigheden die van
belang zijn bij hun werk en ook de kiezers zullen daar op letten.
De kandidaten zouden voor zichzelf de volgende vragen moeten kunnen beantwoorden:
Kan ik:
•
•
•
•
•
•

de mening van anderen vertegenwoordigen?
initiatief nemen - luisteren naar de argumenten van anderen?
mijn eigen mening los laten ten voordeel van de mening van een ander?
zeggen wat ik wil?
afspraken nakomen en doen wat ik beloof?
met teamleden praten?

In de tweede week van het nieuwe schooljaar wordt een korte video vertoond over de leerlingenraad
van een school uit Almere. Deze video is op leraar24.nl te vinden te vinden.
https://www.leraar24.nl/408261/meer-betrokken-leerlingen-met-een-leerlingenraad/

6 Opzet en organisatie
De leerlingenraad kent een voorzitter en een secretaris. In de eerste bijeenkomst wordt de rol van
voorzitter vervuld door het teamlid. Dit teamlid instrueert in de eerste vergadering de leerlingen
uitvoerig over hun taken en verantwoordelijkheden. Vervolgens wordt de rol van voorzitter (uit
groep 7 of 8) met toerbeurt vervuld (met ondersteuning van het teamlid). De secretaris (uit groep 7
of 8) noteert agendapunten en afspraken die gemaakt worden tijdens de vergadering. De notulen
van de vergadering worden op Teams geplaatst, zodat deze voor de school toegankelijk is. Na elke
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vergadering volgt er een kort verslag op het Ouderportaal. Bij het maken van het korte verslag
ondersteunt het teamlid de notulist.
De secretaris stelt in samenwerking met het teamlid de agenda op. De agenda wordt een week voor
de vergadering aan de leden van de leerlingenraad verstrekt.
Bij elke vergadering is minimaal 75% van de leerlingenraad aanwezig. Wanneer dat niet het geval is
wordt de vergadering uitgesteld en zo mogelijk een week later gehouden. Daarnaast is er altijd een
afgevaardigde van de school aanwezig als klankbord.

7 Facilitering van de leerlingenraad.
De leerlingenraad vergadert 6 keer per schooljaar. De vergadering vindt onder schooltijd plaats in de
teamkamer. De leerlingenraad mag voor haar werkzaamheden gebruik maken van kopieerfaciliteiten
en schrijfmateriaal wordt beschikbaar gesteld.
De leerlingenraad ontvangt elk schooljaar een budget van € 150,00. De leerlingenraad bepaalt waar
deze gelden aan besteed worden. Het aangeschafte materiaal dient een gemeenschappelijk belang.

8 Waarover kan een leerlingenraad vergaderen?
•
•
•
•

De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas; in elke groep vindt voorafgaand aan een
vergadering van de leerlingenraad, een klassenvergadering plaats.
Leden van de leerlingenraad (kunnen) worden aangesproken door leerlingen van de school.
Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
Het team of de medezeggenschapsraad kan bespreekpunten inbrengen.

week

ZOMERVAKANTIE
1
2
3
4

5
6

Eerste schoolweek.
Filmpje over leerlingenraad laten zien in groep 6, 7 en 8.
Bekendmaking kandidaten.
Promotiemoment kandidaten.
Stembiljetten afdrukken.
Verkiezingen op woensdag.
Bekendmaking uitslag verkiezingen in groepen en op het Ouderportaal.
1ste vergadering leerlingenraad
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