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PROGRAMMA

 Stellingen

 Wat is een leerlingenraad en wat levert het op?

 Opzet(ten) van een leerlingenraad

 Plannen maken en begeleiding

 Leerlingenvertegenwoordiging



STELLINGEN



ISK LEERLINGEN 
KUNNEN GOED HUN 
MENING OVER SCHOOL 
GEVEN



EEN ISK 
LEERLINGENRAAD HEEFT 
VEEL TE VEEL 
BEGELEIDING NODIG



EEN ISK 
LEERLINGENRAAD IS 
ALLEEN MOGELIJK MET 
UITSTROOMGROEPEN



WAT IS EEN LEERLINGENRAAD EN WAT LEVERT HET OP?

 Verschil met leerlingen in een medezeggenschapsraad

 Niet wettelijk vastgelegd

 Kan veel verschillende taken hebben

 Goede leerlingenparticipatie verbetert het onderwijs

 Je weet wat er speelt op school

 Je haalt nieuwe ideeën op

 In een leerlingenraad leren leerlingen waardevolle vaardigheden



OPZET(TEN) VAN EEN LEERLINGENRAAD

 Welke leerlingen willen er in een leerlingenraad?

 Verkiezingen

 Klassenvertegenwoordigers

 Zelf aanmelden

 Opzet van de vergadering

 Rolverdeling

 Notulen en agenda

 Duidelijk afspraken maken



PLANNEN MAKEN EN BEGELEIDING

 Van idee naar concreet en realistisch plan

 Begeleiding in het begin essentieel

 Stappenplan met vragen doorlopen

 Website LAKS met hulpmiddelen

https://www.laks.nl/trainingaanbod/hoe-goed-is-je-plan-eigenlijk/


GOEDE 
PLANNEN 

THERMOMETER



VERTEGENWOORDIGER VAN ALLE LEERLINGEN

 Hoe betrek je andere leerlingen?

 Vergoot de bekendheid van de leerlingenraad met bijvoorbeeld posters, nieuwsberichten, sociale media, evenementen

 Doe een onderzoek op school: houd bijvoorbeeld een enquête om de mening van de leerlingen te peilen

 Koppel het werk van de leerlingenraad terug naar de leerlingen



TOT SLOT: HOE VERDER?

 Ga in gesprek met de directie.

 Ga aan de slag met enthousiaste leerlingen

 Neem contact op met het LAKS voor een leerlingenraadtraining

 Heb je een beeld gekregen van het opzetten van een leerlingenraad?

 Weet je wat je wilt bereiken met de leerlingenraad? Niet alles hoeft als vast te liggen.



NOG VRAGEN? NEEM 
CONTACT OP

 Inge: i.opgenhaffen@stichtinglvo.nl

 Matthias: matthias@laks.nl
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