De leerlingenraad
Doel van de leerlingenraad: Het behartigen van de belangen van de kinderen van
CBS De Regenboog
Wie zitten erin? Een jongen en een meisje uit de groepen 6, 7 en 8.
Hoe lang zit je erin? Een schooljaar.
Hoe kom je erin? Je moet het leuk vinden om erin te gaan en een duidelijke mening
hebben over wat je goed en minder goed vindt gaan op school. Daarnaast moet je
ook kunnen nadenken over eventuele oplossingen. Tevens moet je belangstellend
zijn over hoe andere kinderen denken over dingen die op school gebeuren.
Je gaat over allerlei schoolzaken in gesprek met de directeur. Je moet dus goed
voor je mening uit kunnen komen, maar ook goed kunnen luisteren. Als je in de
leerlingenraad wil, dan kun je je opgeven bij de meester of juf. Je mag in de klas
campagne voeren. Dat kun je doen met een poster, of een presentatie met
PowerPoint, net wat je leuk vindt. De klas kiest dan een jongen en meisje uit.
De leerlingenraad zal worden voorgesteld op de website van de school.
Tijdens de eerste bijeenkomst worden de voorzitter en secretaris gekozen. Deze
komen uit groep 8.
De voorzitter zorgt voor een agenda en leidt de vergadering.
De secretaris maakt een verslag van de bijeenkomsten. Deze zullen besproken
worden in de groepen en op de website worden geplaatst.
Punten voor de agenda komen uit de groepen, de leden van de leerlingenraad en
de leerkrachten. De agenda wordt vastgesteld in overleg met de voorzitter, de
plaatsvervangend voorzitter, secretaris en directeur. Dit zal ongeveer een week voor
de vergadering zijn.
De directeur zal aanwezig zijn bij de vergaderingen van de leerlingenraad.
De leerlingenraad komt 1x in de 2 maanden bijeen, dus ongeveer 5x per schooljaar
Voorbeelden van onderwerpen die besproken kunnen worden:
 Een verplichte fruitdag op school
 Hoe houden we de toiletten schoon?
 Hoe verloopt het overblijven?
 Hoe bevalt een nieuwe methode?
 Bespreken van de leerling-enquête
 Is er voldoende speelmateriaal?
 Eigen punten
 Enz.
Er is elk jaar een verkiezing. Degenen die in de raad hebben gezeten, mogen niet
worden herkozen.
Misschien is het wel iets voor jou! Laat het aan je juf en klasgenoten weten.

