Leerlingenraad Het Volle Leven
Reglement
Op Het Volle Leven is een leerlingenraad actief. Deze raad denkt na over
onderwerpen die de kwaliteit van de schoolorganisatie verbeteren en
vertegenwoordigt hierbij de gehele leerling populatie.

Doelen
Schoolbreed

Het voornaamste doel van de aanwezigheid van een leerlingenraad op Het Volle
Leven, is het bevorderen van actief burgerschap. Leerlingen op Het Volle Leven
maken deel uit van de schoolgemeenschap en worden betrokken bij het beleid en de
organisatie van de school. De leerlingen ervaren dat zij invloed hebben op dingen die
op school gebeuren. Zij hebben inspraak en voelen zich mede verantwoordelijk voor
de uitvoering.

Individueel

o Leerlingen in de leerlingenraad leren denken vanuit een algemeen belang. Zij
nemen plaats in de raad om het belang van alle kinderen te
vertegenwoordigen.
o Ze ontwikkelen communicatieve vaardigheden. Denk aan het formuleren en
onderbouwen van een mening en het luisteren naar een ander.
o Ze maken kennis met democratische vaardigheden, zoals effectief overleggen,
besluitvorming en het vertegenwoordigen van een achterban.

Organisatie
Leerlingen en begeleiding

o De leerlingenraad wordt gevormd door leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.
o Iedere klas wordt vertegenwoordigd door één leerling.
o Leerlingen kunnen 1 jaar lid zijn van de leerlingenraad. Hierdoor krijgen zoveel
mogelijk kinderen de kans om te profiteren van de doelen van de
leerlingenraad.
o De leerlingenraad wordt begeleid door een leerkracht. Dit is als taak
opgenomen in het werkverdelingsplan.
o Deze leerkracht fungeert als coach en stimuleert de leerlingen zoveel mogelijk
zelf te doen.
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Aanmelding / selectie

o Eind september brengt de begeleider (eventueel in aanwezigheid van een
leerling van het jaar ervoor) aan elke klas een bezoek met een uitleg over de
leerlingenraad. Leerlingen worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen.
o De leerlingen die willen deelnemen aan de leerlingenraad bereiden een korte
presentatie voor, waarin zij aangeven waarom zij dit willen en waarom zij
denken hiervoor geschikt te zijn. De groepsleerkracht organiseert deze
presentaties in de klas.
o Na de presentaties krijgen de leerlingen feedback van hun klasgenoten in de
vorm van tips en tops. De klasgenoten brengen anoniem hun stem uit voor de
leerling die zij als meest geschikte kandidaat zien (kandidaten stemmen zelf
niet mee).
o De leerkracht is echter degene die de definitieve keuze maakt voor de
kandidaat. Hierbij worden de stemmen van de leerlingen uiteraard
meegewogen.

Vergaderingen

De leerlingenraad vergadert 6-8 keer per jaar onder schooltijd. Vergaderingen duren
drie kwartier. Tijdens de eerste bijeenkomst kiezen de leerlingen een voorzitter,
notulist en een penningmeester. Aan het begin van iedere vergadering wordt door de
voorzitter de agenda vastgesteld aan de hand van de inbreng uit de verschillende
groepen.

Inhoud

o In de leerlingenraad worden onderwerpen besproken die door de klas zijn
aangedragen. Leden van de leerlingenraad kunnen zelf ook onderwerpen
aandragen.
o Ook de directie of het team kan ideeën aandragen die in de leerlingenraad
kunnen worden besproken. Tevens bestaat er de mogelijkheid voor ouders om
ideeën aan te dragen (zie communicatie).
o Leerlingen van de leerlingenraad worden betrokken bij verschillende
activiteiten die voor de school van belang zijn (denk aan meedenksessies,
sollicitaties, audits). De begeleider houdt in de gaten dat deze activiteiten
evenredig over de leerlingen worden verdeeld.

Budget

De leerlingenraad ontvangt jaarlijks een toelage van € 500 vanuit de
schoolbegroting. Dit bedrag kan in het betreffende jaar worden uitgegeven of kan
worden meegenomen naar het volgende jaar om te sparen voor een grotere uitgave.
De leerlingenraad overlegt met elkaar over de besteding van het budget. De
penningmeester houdt overzicht op de uitgaven en houdt hierover contact met de
directie.
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Communicatie
Communicatie met leerlingen

o In iedere klas (groep 5 t/m 8) komt een ideeënbus te staan. De leerlingen van
de leerlingenraad zullen hier zorg voor dragen. Iedereen met een goed idee
(of vraag) voor de leerlingenraad kan zijn/haar idee kwijt in deze bus.
o Er komt ook een algemene ideeënbus in de hal te staan. Hier kunnen ook de
leerlingen van de groepen 1 t/m 4, ouders en leerkrachten hun ideeën kwijt.
o In de week voorafgaand aan de vergadering van de leerlingenraad, vindt er in
de klassen 5 t/m 8 een groepsvergadering plaats volgens de richtlijnen van De
Vreedzame School. Hierin wordt besproken welke onderwerpen de klas wil
voorleggen aan de leerlingenraad. Hiervoor wordt de inhoud van de ideeënbus
bekeken. Indien van toepassing vindt er een stemming plaats. De leerling uit
de leerlingenraad neemt de ideeën van zijn/haar klas mee naar de
vergadering.
o Na iedere vergadering van de leerlingenraad, vertellen de leden in de eigen
klas wat er in de vergadering besproken en besloten is.

Communicatie naar team en directie

o De begeleider zorgt ervoor dat het team geïnformeerd wordt over wat er in de
leerlingenraad is besproken.
o De leerlingen nemen na iedere vergadering contact op met de directie om te
vertellen waarover is gesproken.

Communicatie met ouders en MR

o De leerlingenraad heeft een eigen pagina op de website. Hierop staat ook een
contactformulier waarmee ouders en leerlingen contact kunnen opnemen met
de leerlingenraad als zij een onderwerp/idee hebben. Na iedere vergadering
worden hier ook de notulen geplaatst.
o Uitkomsten van de vergaderingen worden vermeld in de Nieuwsflits en op het
lichtbord in de hal.
o Indien van toepassing zal een vertegenwoordiging van de leerlingenraad aan
het begin van een MR-vergadering de plannen toelichten.
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Leerlingenraad 2021-2022
Begeleider

Maartje Verberne, groepsleerkracht 5B / middenbouwcoördinator

Leerlingen
5A:
6A:
7A:
8A:

Tygo
Dax
Elena
Julie

5B:
6B:
7B:
8B:

Elin
Maud
Febe
Mia

5C:Liliana
6C: Eline
7C: Veerle

Rollen:

Voorzitter:
Notulist:
Penningmeester:

Vergaderingen:

Maandag 25 oktober
Maandag 22 november
Maandag 20 december
Maandag 24 januari
Maandag 4 april
Maandag 16 mei
(Maandag 27 juni)
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