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- Uit	  elke	  klas	  (vanaf	  het	  3de	  leerjaar)	  zitten	  er	  2	  leerlingen	  in	  de	  leerlingenraad.	  
	  
- Alle	  leerlingen	  uit	  de	  klas	  kiezen	  hun	  afgevaardigden	  aan	  het	  begin	  van	  elk	  

schooljaar.	  Enkel	  de	  leerlingen	  die	  zich	  kandidaat	  stelden,	  kunnen	  verkozen	  
worden.	  	  Ook	  de	  klasleerkracht	  brengt	  een	  stem	  uit.	  

	   	  
- Meester	  Luc	  (directeur)	  	  en	  juf	  Karin	  (zorgcoördinator)	  zitten	  samen	  met	  de	  

verkozen	  leerlingen	  in	  de	  leerlingenraad	  
	  

- We	  komen	  met	  deze	  leerlingenraad	  een	  5-‐tal	  keer	  per	  schooljaar	  bijeen	  en	  dit	  
tijdens	  de	  middagpauze.	  (zie	  planning)	  We	  maken	  er	  een	  lunchvergadering	  van.	  

	  
- De	  ideeën	  en	  vragen	  die	  via	  de	  ideeënbus	  van	  de	  klas	  of	  van	  de	  school	  worden	  

verzameld,	  zijn	  de	  punten	  die	  besproken	  worden	  op	  de	  leerlingenraad.	  Daarnaast	  
kunnen	  er	  nog	  andere	  punten	  worden	  aangebracht.	  Deze	  punten	  dienen	  bij	  
meester	  Luc	  of	  juf	  Karin	  afgegeven	  te	  worden	  ten	  laatste	  één	  week	  vóór	  de	  
volgende	  leerlingenraad.	  	  

	  
- Het	  verslag	  van	  de	  leerlingenraad	  wordt	  gemaakt	  door	  juf	  Karin	  en	  wordt	  

nagelezen	  door	  2	  verslaggevers.	  
	  

- Dit	  verslag	  wordt	  kenbaar	  gemaakt	  in	  de	  klas	  via	  de	  klasafgevaardigden.	  	  
Deze	  leerlingen	  vragen	  hiervoor	  vooraf	  aan	  hun	  leerkracht	  wanneer	  het	  verslag	  	  
mag	  uitgelegd	  worden	  	  aan	  de	  andere	  kinderen	  van	  de	  klas.	  Het	  verslag	  is	  ook	  	  
altijd	  te	  lezen	  op	  de	  website	  van	  de	  school.	  

	  
- De	  leerlingen	  van	  de	  leerlingenraad	  mogen	  advies	  geven	  over	  bepaalde	  

onderwerpen.	  Zij	  bereiden	  dit	  vooraf	  in	  de	  klas	  voor.	  
	  

Eigenschappen	  die	  een	  afgevaardigde	  best	  bezit	  om	  in	  de	  leerlingenraad	  te	  zetelen:	  
o Mening	  durven	  zeggen	  en	  andere	  meningen	  respecteren.	  
o De	  mening	  van	  heel	  de	  klas	  verdedigen	  ook	  al	  is	  dit	  niet	  jouw	  persoonlijke	  

mening.	  
o Naar	  iemand	  kunnen	  luisteren.	  
o Rustig	  zijn.	  -‐	  Niet	  verlegen	  zijn.	  -‐	  Serieus	  kunnen	  zijn.	  
o Vragen	  durven	  stellen.	  
o Nadien	  in	  de	  klas	  durven	  vertellen	  waarover	  er	  gesproken	  werd	  in	  de	  

leerlingenraad.	  


