Wat is een leerlingenraad?
Onze leerlingenraad is een groep leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Deze groep kinderen zet zich
in voor een prettige en goede gang van zaken op school. De leerlingenraad komt met nieuwe ideeën
die de school nog leuker maken. De leerlingenraad praat regelmatig met de directie van de school
over onderwerpen die voor iedereen op school van belang zijn.
Per groep zijn twee leerlingen lid van de leerlingenraad. Zij worden voor de duur van één schooljaar
gekozen. Aan het begin van ieder schooljaar worden er nieuwe verkiezingen gehouden. De gekozen
leerlingen vertegenwoordigen hun groep. Zij leggen meningen, voorstellen, vragen en/of
opmerkingen van hun klasgenoten voor aan de andere raadsleden.

Hoe worden de leden gekozen?
Aan het begin van ieder schooljaar houden de groepen 5 t/m 8 verkiezingen. Alle kinderen die dat
willen, kunnen zich verkiesbaar stellen. Met de kinderen wordt vooraf besproken wat de
leerlingenraad inhoudt en wat een raadslid moet kunnen om de klas goed te vertegenwoordigen. De
manier waarop vervolgens de verkiezingen worden gehouden is aan de leerkracht. De ouders van de
leerlingen die gekozen zijn ontvangen daarover bericht.
Mogen we u even voorstellen!?
Zoals gezegd gaan we de leerlingenraad uitproberen tot aan de zomervakantie. De ervaringen die we
gaan opdoen zullen we dan gebruiken als we een nieuwe leerlingenraad gaan vormen voor het
schooljaar 2014-2015.
De afgelopen weken zijn er verkiezingen gehouden in de groepen 5 t/m 8. Hieronder stellen de
raadsleden zich aan u voor.

Lieke
groep 7

Martyna
groep 6

Michiel
groep 6
Lucas
groep 7

Hasse
groep 5
Nassim
groep 8

Anouk
groep 5

Noah
groep 8

z.o.z.

Hoe gaan de vergaderingen?
De leerlingenraad komt 4x per schooljaar onder schooltijd bijeen. Helemaal aan het begin van het
schooljaar, direct na de verkiezingen, en vervolgens nog drie keer, steeds aan het einde van een
rapportperiode. De raadsleden stellen zelf een voorzitter en notulist aan. De adjunct-directeur is bij
de vergaderingen aanwezig om alles in goede banen te leiden. Ook is de adjunct-directeur degene
die eventueel bespreekpunten terugkoppelt van/naar het team of de ouders.
Leerlingen mogen zelf bespreekpunten inbrengen. Voorafgaand aan een vergadering kan de
leerkracht agendapunten inventariseren. De raadsleden van de betreffende klas kunnen de punten
vervolgens op de agenda van de leerlingenraad zetten.

Wat is het nut van een leerlingenraad?
Door het instellen van een leerlingenraad:
- krijgen de kinderen een stem binnen de schoolorganisatie;
- wordt de betrokkenheid van kinderen vergroot;
- worden de kinderen zich meer bewust van hun eigen verantwoordelijkheid voor allerlei
schoolzaken;
- maken de kinderen spelenderwijs kennis met democratische beginselen;
- weet het schoolteam nog beter wat er bij leerlingen speelt.

We gaan met veel enthousiasme aan de slag! De eerste raadvergadering is op woensdag 2 april.

Met vriendelijke groet,
Het team van De Duinroos, locatie Otto Baron

