Leerlingenraad Basisschool De Regenboog

Uitgangspunt

- De leerlingenraad is een enthousiaste groep vertegenwoordigers van de klas die meedenken, overleggen en beslissen over
schoolzaken.
- Het is belangrijk dat ieder zijn eigen mening heeft en geeft.

Opzet van de
leerlingenraad

-

Organisatie van de
leerlingenraad

- Ieder jaar worden de verkiezingen in september gehouden
- Er is een voorzitter en een secretaris
- De secretaris van de leerlingenraad zorgt in samenwerking met de
vertegenwoordiger vanuit de school voor de agenda. en na het overleg voor
(de verspreiding van) het korte verslag van dit overleg.

Elke leerling van groep 5 t/m 8 kan zich kandidaat stellen.
Er zit altijd een leerling uit iedere groep 5-6-7-8 in de leerlingenraad.
Alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 brengen in september hun stem uit.
De stemming gebeurt anoniem.

Secretaris

- Zorgt voor de agenda
- Maakt verslag van de vergadering
- Stuurt verslag naar de directeur

Voorzitter

Vergaderingen van
de raad

- Leidt de vergadering
- Houdt de tijd in de gaten
- Houdt de agendapunten in de gaten
- Vat regelmatig samen wat er is gezegd
- Geeft beurten tijdens de vergadering
Leden
- Lezen de agenda en het verslag voor de vergadering goed door
- Zorgen ervoor dat ze meepraten, meedenken en meebeslissen
- Verzamelen ideeën voor de vergadering vanuit de klas
- De leerlingenraad vergadert onder en na schooltijd:
 Na schooltijd vergadert de raad zelfstandig
 Onder schooltijd vergadert de raad met de directie van 13.00-14.00
- Eenmaal per 2 maanden vergadert de raad met de directeur
- De school zorgt voor een vergaderruimte
- De leerlingenraad kan voor hun werkzaamheden gebruik maken van de
telefoon, een computer en de kopieerapparatuur van de school
- Eén keer per jaar vergadert de leerlingenraad met de burgemeester
- Indien gewenst vergadert de leerlingenraad met OR, MR, CvB (directeuren
Optimus)

- De bouwcoördinator beslist wanneer de
verkiezingen zijn. En zorgt ervoor dat het team
dit weet.
- De gekozen raad kiest bij de eerste vergadering
een voorzitter en een secretaris.
- Directeur legt in de eerste vergadering uit wat
de leerlingenraad is en wat de leerlingenraad
doet
- Kan gebruik maken van een chromebook voor
verslag
- Agenda uiterlijk 1 week voor de vergadering
- Verslag uiterlijk 1 week na de vergadering

- Secretaris heeft overleg met de directeur over
de agenda van de gezamenlijke bijeenkomst

- De secretaris krijgt code en uitleg via de
directeur
- De directeur is ook aanwezig

De agenda van de
leerlingenraad

Thema’s voor de leerlingenraad kunnen bijvoorbeeld zijn:
- praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen
- Speciale schooldagen (Sinterklaas, Kerstmis, schoolfeest, doedagen enz.)
organiseren
- de sfeer op school bespreken en verbeteren
- de tevredenheid over (veranderingen in) de manier van lesgeven bespreken
- initiatief nemen voor een actie in het kader van Actief Burgerschap, bijvoorbeeld
een actie voor het milieu in en rond de school opzetten

Informeren

De raad brengt de andere leerlingen en de school altijd op de hoogte van wat ze
doet.

- Directie plaatst verslag op de website

Presentatie

- Door alle leden met powerpoint

Agenda

Verslag

Brievenbus

- Na verkiezingen stelt de leerlingenraad zich voor in de eigen
groep.
- Agenda naar leerlingenraad op mail
- Agenda naar leerlingenraad op papier
-

Verslag op de website
Verslag naar alle teamleden
Verslag naar leerlingenraad op mail en op papier
Verslag 1x per maand in de eigen klas bespreken
Ideeënbox voor ideeënbriefjes gebruiken en aan alle groepen
vertellen

-

Door directeur
Door secretaris
Leerlingenraad stop dit in mapje
Door directie
Door directie
Leerlingenraad stop dit in mapje
Leerkracht samen met leerling leerlingenraad
Waarop alle kinderen van 5-8 een probleem
kunnen opschrijven en een idee kunnen
aangeven om het op te lossen

