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De Leerlingenraad 
 

Basisschool Uniek laat kinderen participeren en geeft kinderen graag 

een stem in zaken die hen aangaan! 
 

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 start Basisschool Uniek met het vormen van en overleggen 

met een leerlingenraad. Een leerlingenraad is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers 

gekozen uit en door de leerlingen van BS Uniek, die zich inzet voor een goede en prettige gang van 

zaken. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8. Het is belangrijk dat de 

school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig over 

onderwerpen die voor allen van belang zijn. De leerlingenraad heeft een adviserende rol aan de 

directie van de school. 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien tot evenwichtige, democratische, participerende, 
coöperatieve en algemeen ontwikkelde burgers van de Nederlandse samenleving. In de 
leerlingenraad komen deze vaardigheden mede aan bod. 

De leerlingenraad heeft als doel om; 

 de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten 

 de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen 

 de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is 

 aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze 

mee tellen 

 de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen 

 bevorderen van actief burgerschap 

Hoe is de organisatie van de leerlingenraad? 

Uit de groepen 6 t/m 8 worden twee vertegenwoordigers gekozen; ieder jaar worden er in september 

verkiezingen gehouden. Voor de verkiezingen legt de directie in de groepen uit wat een 

leerlingenraad is, wat er van leden verwacht wordt en hoe de verkiezingen verlopen.  

Vervolgens kunnen leerlingen aangeven zich verkiesbaar te willen stellen voor de leerlingenraad. Er 

wordt per groep door iedere leerling een stem uitgebracht op de leerling waarvan zij willen dat deze 

de groep vertegenwoordigt. Stemmen gebeurt anoniem. In de klas wordt een lijst gemaakt met 

leerlingen die graag aan de leerlingenraad deel zouden willen nemen. De overige leerlingen brengen 

hun stem op papier uit en leveren dit in in het bakje bij de leerkracht. De twee leerlingen met de 

meeste stemmen zullen namens hun groep aan de leerlingenraad deelnemen. De leerlingen die 
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gekozen zijn als lid van de leerlingeraad zullen de onderwerpen vooraf en/of achteraf bespreken en 

terugkoppelen in hun groep. Dit onder begeleiding van de groepsleerkracht. 

In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de 

leerlingenraad. Als een van de twee leerlingen ziek of afwezig is tijdens de vergadering van de 

leerlingenraad wordt er geen vervanger gestuurd. Leerlingen die deelnemen aan de leerlingenraad 

weten dat de vergadering bedoeld is als vergadering. Indien de leerling zich niet kan gedragen tijdens 

de vergadering zal hij terug naar de klas worden gestuurd. Wanneer de tweede keer weer zo is vervalt 

zijn deelname aan de leerlingenraad. Er wordt dan geen nieuw lid meer gekozen. Als lid van de 

leerlingenraad heb je een verantwoordelijke taak waarvan we vooraf verwachten dat je goed afweegt 

of dit bij je past en je een juiste houding voor hebt. 

De leden uit groep 8 zullen om toerbeurt als notulant fungeren. Zij werken de notulen na de 

vergadering uit en zorgen dat deze binnen een week na de vergadering in het bezit zijn van alle leden 

van de leerlingenraad en de directie. Notulen worden gepubliceerd (door de ICT-er) op de website 

met eigen tabblad ‘leerlingenraad’ (toekomst)? De leerlingenraad komt 4 tot 6 keer per jaar bij elkaar 

onder schooltijd (1x per 6 weken). Bij elke vergadering is de directeur aanwezig. De directie zal de rol 

van voorzitter op zich nemen. In een later stadium is het mogelijk dat een van de leerlingen als 

voorzitter zal fungeren (toekomst). De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de 

leerlingenraad toe in hun eigen klas aan de hand van het verslag dat wordt opgesteld door de 

notulant.  

De groepsleerkrachten, de oudervereniging en de medezeggenschapsraad worden via het verslag ook 

geïnformeerd. Ouders worden d.m.v. de nieuwsbrief met een kort verslagje geïnformeerd.  

De gekozen leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad tenzij het gedrag anders moet 

doen besluiten. 

Waarover kan een leerlingenraad vergaderen? 

 De leerlingenraad heeft een ideeënbus, waarop ideeën ingebracht kunnen worden. Deze 

wordt in de school opgehangen. Deze bus is niet bedoeld voor de ouders. 

 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 worden aangesproken door leerlingen met suggesties. 

 Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën 

 Het team kan bespreekpunten inbrengen. 

 Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda. 

Tijdsbesteding? 

De vergaderingen vinden 4 tot 6 x per jaar plaats en duren 45 tot 60 minuten. Voorafgaand aan de 

vergadering worden de onderwerpen besproken in de groepen zodat de leerlingenraad de mening 

van de groep kan vertegenwoordigen en niet alleen zijn of haar eigen mening. Na de vergadering 

bespreken de leerlingen die deelnemen aan de leerlingenraad in de klas wat er in de vergadering 
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besproken is. Leerlingen die deelnemen aan de leerlingenraad zullen, tijdens de vergaderingen van de 

les, vrijgesteld worden. 

 
 

 
 

 


