Leerlingenraad Engelenburgschool
Inleiding
Op de Engelenburgschool is een leerlingenraad opgericht. De leerlingenraad is een
groep door de kinderen gekozen kinderen. Vanaf groep 5 kunnen kinderen zich
verkiesbaar stellen d.m.v. een stemformulier. Deze kinderen tonen hun motivatie en
talenten door in hun klas een presentatie te houden. In de groep wordt dan een
stemronde gehouden, waarbij twee kinderen per groep worden uitgekozen om hun klas
te vertegenwoordigen in de leerlingenraad. Er zijn geen plaatsvervangers voor de leden
als zij absent zijn.
Deze kinderen bespreken namens hun klas allerlei zaken. Zo hopen wij beter inzicht te
krijgen in wat de kinderen belangrijk vinden. De leden van de leerlingenraad moeten bij
hun groepsgenoten erachter zien te komen wat er in de school bij de leerlingen leeft en
wat zij graag zien gebeuren. Deze punten kunnen zij dan bij een vergadering van de
leerlingenraad inbrengen. Er worden alleen punten besproken waar de hele school wat
mee te maken heeft. Daarnaast draagt de directie ook onderwerpen aan waarover zij de
mening van de leerlingenraad op prijs stellen.
Tijdens de vergaderingen wordt er genotuleerd door leerlingen uit groep 7 of 8. De
notulen worden ook verzonden naar de leerkrachten.
Het doel van de leerlingenraad:
 De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie.
 De leerlingen weten dat hun stem meetelt.
 Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 De betrokkenheid van leerlingen met school wordt bevorderd.
 De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken wordt bevorderd.
 Door de inbreng van de leerlingen wordt de kwaliteit van de schoolorganisatie
versterkt.
 De leerlingen leren ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 De leerlingenraad bevordert het actief burgerschap.
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De eerste vergadering
De leerlingen moeten het leuk vinden. De eerste vergadering begint met een
binnenkomer die voor een goede kennismaking met elkaar zorgt. Voor elk kind is iets te
drinken met een koekje.
 Er wordt een jaarplanning gemaakt wanneer de bijéénkomsten zullen
plaatsvinden (ongeveer 1 keer in de 2 maanden).
 De vergaderdata wordt opgenomen in de jaarplanning. Bij bijzondere momenten
onverwachts moet er ruimte voor een extra overleg gemaakt worden indien
nodig.
 Er wordt een agenda door de leerkracht opgesteld met de punten die besproken
moeten worden.
 Er wordt een voorzitter en een notulist gekozen.
 Aan het einde van de vergadering worden de punten besproken die op de agenda
van de volgende leerlingenraad moeten komen.
 De agenda wordt gemaakt door één van de leerlingen.
 De agenda wordt gestuurd naar de begeleidende leerkracht en zorgt voor
verspreiding onder de leden.

Terugkoppeling
De vertegenwoordigers bespreken in de groepen wat er besproken is tijdens de
leerlingenraad. De leerkracht begeleidt de leerlingen bij het rapporteren aan hun
groepsgenoten. Eventuele punten worden genoteerd en meegenomen naar de volgende
vergadering. De notulen worden naar het MT gestuurd en besproken in de PV.
Tweede en volgende bijéénkomsten.
Bij de tweede en volgende vergadering wordt de agenda gemaakt door de gekozen
notulist en deze agenda wordt systematisch afgewerkt door de voorzitter. De leden
kunnen punten inbrengen die zij mee hebben gekregen van hun groepsgenoten of die
aangedragen zijn door de directie. Er worden beslissingen genomen door de raad, het
advies van de leerkrachten en de directie wordt hier in mee genomen. De raad werkt de
actiepunten die afgesproken zijn uit.
Beëindiging lidmaatschap.
Na twee jaar wordt het lidmaatschap automatisch beëindigd. In het begin van het
nieuwe schooljaar zijn nieuwe verkiezingen. Een leerling mag maar maximaal twee jaar
in zijn schoolloopbaan in de raad zitten.

Sollicitatieformulier voor de leerlingenraad
Naam:

Groep:
Datum:

Wie vind jij geschikt om in de leerlingenraad te zitten? Wie denk je dat dat goed zou
kunnen? Schrijf een of meer namen op.

Zou jij zelf in de leerlingenraad willen zitten? Schrijf op waarom je dat graag wil (of
niet), en waarom je denkt dat jij dat goed zou kunnen (of niet).

Stemformulier voor de leerlingenraad

Naam:
Groep:

Op wie stem jij? Schrijf 1 naam op.

