
 
 
 
 
 

 
Onderwerp: leerlingenraad 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
In schooljaar 2022 – 2023 gaan we op de Regenboog starten met een leerlingenraad. In de 
leerlingenraad komen leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8: uit elke klas twee leerlingen. De 
leerlingenraad vergadert dit schooljaar vier keer, op maandag 28 november 2022, 30 januari 2023, 
27 maart 2023, 12 juni 2023 van 12.45u tot 13.45u. 
 
Het doel van de leerlingenraad is om onze leerlingen actief te betrekken bij het reilen en zeilen op de 
Regenboog. Ze leren zichzelf presenteren, overleggen, discussiëren en wat wel en niet haalbaar is op 
een basisschool. Ook moeten de leerlingen in de leerlingenraad de stem van al onze leerlingen laten 
horen en meetellen want zij vertegenwoordigen alle leerlingen van de Regenboog. De leerlingenraad 
helpt mee beslissen over bijvoorbeeld de aanschaf van materialen, regels en afspraken, invulling van 
feestdagen en het netjes houden van de school.  
 
Afgelopen week hebben we via een videoverbinding contact gehad met leerlingen van andere 
Tangent scholen die op die scholen in de leerlingenraad zitten om te horen wat een leerlingenraad 
zoal doet, wat het betekent als je in de leerlingenraad zit en hoe het is om in de leerlingenraad te 
zitten. 
 
De komende dagen mogen de leerlingen bij hun eigen leerkracht(en) aangeven of zij zich verkiesbaar 
willen stellen voor de leerlingenraad. Zij maken in de klas een verkiezingsposter en een korte 
presentatie (pitch) waarmee zij vertellen waarom zij geschikt zijn voor de leerlingenraad.  
 
Op maandag 7 november of dinsdag 8 november presenteren de leerlingen zich in hun eigen klas en 
worden de verkiezingsposters opgehangen. Op vrijdag 18 november zijn de verkiezingen en op 
maandag 21 november presteren we de leerlingenraad tijdens een viering aan de hele school. Na 
schooltijd komt een bericht in de schoolapp met daarin welke leerlingen dit schooljaar in de 
leerlingenraad zitten. 
 
Mogelijk heeft uw zoon/dochter al aangegeven dat hij/zij in de leerlingenraad wil. We willen u vragen 
hier thuis met hem/haar over te praten en vooral te vragen waarom hij/zij dit wil en waarom hij/zij 
geschikt is voor de leerlingenraad.  
 
De ouders van de leerlingen die verkozen worden en gaan deelnemen aan de leerlingenraad worden 
op de hoogte gebracht en om toestemming gevraagd door middel van een brief. Deze brief wordt 
door de ouder(s)/verzorger(s) ondertekend en ingeleverd bij de groepsleerkracht. 
 
We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en hebben er veel zin in om te starten met de 
leerlingenraad! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team basisschool de Regenboog 
 


