
Statuten Leerlingenraad IKC Juliana 

 
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn er zes kinderen aangesteld voor de leerlingenraad. Deze 

zijn door de klassen waarin zij zitten gekozen. Dit is op een democratische manier gedaan 

door middel van verkiezingen. De kinderen zijn afkomstig uit de groepen 5, 6 en 7. In iedere 

groep zijn er twee leden gekozen. Vanuit de leerkrachten zit meester Martijn Bakker in de 

leerlingenraad. 

 

Leden leerlingenraad 2018-2019 

 
Romy van Geresteijn           Lars van Beek 

                   
 
Lucas van Egdom                  Eloïse Hooijer 

                      
 

Thalia Panama Muenango     Vince van Beek 

                         
 

Charlotte Baan                       Fabian Geurts 

                     
 

 



Organisatie  
 

In de groepen 4 t/m 7 vinden er jaarlijks verkiezingen plaats aan het einde van het 

schooljaar. De kinderen die dan gekozen worden, nemen het jaar daarop plaats in de 

leerlingenraad. Tijdens de laatste bijeenkomst van het jaar zullen de kinderen voor het 

komende jaar aansluiten om alvast te kunnen ervaren wat de leerlingenraad doet.  

 

Voordat de verkiezingen plaatsvinden brengen de leerlingen uit de leerlingenraad een 

bezoek aan de groepen die meedoen met de verkiezingen. Zij leggen uit hoe de 

verkiezingen verlopen en op welke manier kinderen zich kunnen opgeven.  

 

De kinderen die zich hebben opgegeven voor de leerlingenraad krijgen in hun eigen klas 

kort de tijd om te vertellen waarom zij gekozen moeten worden voor de leerlingenraad.  

 

De verkiezingen zullen gehouden worden onder toezicht van enkele leden van de zittende 

kinderraad. De kinderen met de meeste stemmen zullen, mits zij in het profiel van 

leerlingenraad passen gekozen voor de leerlingenraad. Iedere klas wordt vertegenwoordigd 

met twee leden.  

 

De kinderen blijven een heel schooljaar lid van de leerlingenraad. Zij kunnen eenmaal 

herkozen worden. Dit betekent dat de maximale termijn in de leerlingenraad twee jaar is.  

 

 

Onderwerpen vergaderingen leerlingenraad 

 
Ideeën aangedragen door de klas. De leden van de leerlingenraad inventariseren voor 

iedere vergadering de ideeën en aandachtspunten uit de klas. Deze punten worden 

besproken in de vergadering. 

 

Leden van de leerlingenraad brengen zelf ideeën in.  

 

Leerkrachten kunnen vragen stellen of advies vragen over zaken die spelen in school. 

Hiervoor nemen zij contact op met de leerkracht die lid is van de leerlingenraad.  

 

Aan de leden van de leerlingenraad zal gevraagd worden naar hun mening als het gaat om 

praktische zaken. Voorbeelden hiervan zijn:  

 

- Invulling van een nieuw rapport; 

- De inrichting van de voorzieningen op school; 

- Bevindingen over lesmethodes;  

- Verbeterpunten voor het onderwijs dat zij krijgen; 

- Advies over de invulling van een schoolreis; 

- Adviseren over activiteiten in de school. 

 

 

 



Vergadermomenten 
 

De leerlingenraad komt ieder jaar minimaal vijf keer samen. Deze momenten zullen zijn voor 

iedere vakantie. Daarnaast kunnen er extra vergadermomenten worden ingepland als daar 

enige reden toe is.  

 

De vergaderingen zullen plaatsvinden in de teamkamer, een gespreksruimte of een leeg 

lokaal.  

 

 

Taken leden leerlingenraad 
 

De leden van de leerlingenraad inventariseren de vergaderpunten in de klas. En bespreken 

deze tijdens een vergadering.  

 

De leden van de leerlingenraad koppelen relevante punten terug naar de klas. 

 

De leden van de leerlingenraad stellen zich actief en betrokken op en geven ieder kind de 

ruimte om punten in te brengen voor de leerlingenraad.  

 

De leden van de leerlingenraad zijn in staat om samen te werken. Door middel van goede 

samenwerkingen zijn zij ook in staat om een activiteit in school te organiseren.  

 

Rollen leerlingenraad 
 

Voorzitter: De voorzitter is afkomstig uit groep 8. De voorzitter zorgt ervoor dat alle punten 

van de agenda worden besproken.  

 

Hij of zij zorgt ervoor dat ieder lid van de leerlingenraad aan het woord komt.  

 

De voorzitter zorgt ervoor dat de leden van de leerlingenraad de taken die zij krijgen 

uitvoeren en stuurt dit aan.  

 

Notulist: De notulist maakt de notulen van iedere vergadering. En zorgt ervoor dat het zo 

geformuleerd is dat de punten duidelijk zijn voor iedereen die het leest.  

 

De notulist zorgt ervoor dat de notulen gearchiveerd worden op datum. 


