
Reglement Leerlingenraad Sint Jozefschool. 
 
Doel: 
De leerlingenraad (LR) van de Jozefschool komt een aantal keren per jaar bij elkaar 
(minimaal 4 keer) om samen met de directie te praten over zaken die de school en 
dan direct de kinderen aangaan. De uit de besproken punten voortkomende wensen, 
conclusies en/of aanbevelingen worden doorgespeeld en meegenomen in 
besprekingen bij teamvergaderingen, OR vergaderingen en/of MR vergaderingen. De 
leerlingenraad is een adviesorgaan, een “meedenktank” en heeft zelf geen enkele 
beslissingsbevoegdheid anders dan over haar eigen functioneren.  
 
Leden (1): 
De LR start in het schooljaar 2009-2010 (januari) met 8 leerlingen. Vanaf groep 6 
heeft iedere groep 1 vertegenwoordiger in de LR. Door de groei van de school zal de 
raad dus uiteindelijk bestaan uit 12 leerlingen. De (adjunct)directeur is voorzitter van 
de LR, een teamlid is secretaris.  
 
Leden (2): 
Bij de start van ieder schooljaar bespreekt de leerkracht met de groep wie de 
vertegenwoordiger wordt in de LR. Leerlingen kunnen aangeven of ze het leuk 
vinden in de LR zitting te nemen. Zijn er meerdere liefhebbers dan kan de leerkracht 
een soort verkiezing houden. Uiteindelijk heeft de leerkracht de beslissende stem van 
wie er namens de klas in de LR gaat.  
 
Leden (3): 
De leerling die in de LR komt krijgt vooraf van de eigen groepsleerkracht een brief 
mee voor de ouder(s)/vertegenwoordiger(s). Hierin staat dat de betreffende leerling 
deel gaat uitmaken van de LR en minimaal vier keer per jaar een vergadering heeft 
na schooltijd. Ouder(s)/verzorger(s) moeten hiermee akkoord gaan en dit aangeven 
door de brief ondertekend mee terug te geven. De secretaris van de LR heeft deze 
brieven in archief. Als een leerling gedurende het jaar zelf aangeeft te willen stoppen 
bij de LR kiest de groep een nieuwe vertegenwoordiger. Dezelfde procedure herhaalt 
zich dan. In principe is een leerling minimaal 1 jaar lid. Een leerling kan meerdere 
jaren in de LR zitten, iedere keer bij de start van het schooljaar moet de klas hier wel 
weer mee instemmen.  
 
Vergaderingen (1): 
De LR komt in een volledig schooljaar minimaal 4 keer bijeen. Deze bijeenkomsten 
worden vooraf gepland en  opgenomen in de jaarplanning van de school. 
Vergaderingen vinden na schooltijd plaats van 15.30 tot 16.30 (uiterlijk 17.00 uur). Bij 
dringende zaken kan de raad zelf besluiten meer vergaderingen te plannen.  
 
Vergaderingen (2): 
Voorafgaand aan de vergaderingen krijgen de deelnemers een uitnodiging en 
agenda van de secretaris. Agendapunten kunnen vanuit diverse geledingen 
aangeleverd worden. Te denken valt aan: 

- Inrichting speelpleinen.  
- Speelgoed tijdens pauzes 
- Hoe gaan we om met afspraken (op het plein/in de gangen/…..) 
- Ideeën, suggesties en evaluatie gezamenlijke activiteiten 



- Internetgebruik 
- Homepage van de school 
- Enz, enz.  
 

De secretaris maakt korte notulen van de bespreking welke verspreid worden onder 
de leden. Goedgekeurde notulen worden op de homepage geplaatst. 
 
Vertegenwoordiger: 
De leerlingen die in de LR zitten vertegenwoordigen hun groep. Mochten er tijdens 
een vergadering beslissingen gevraagd worden dan kunnen leerlingen verzoeken de 
gelegenheid te krijgen eerst hun klas te raadplegen. Het LR-lid krijgt van de 
leerkracht de gelegenheid om eventueel vooraf maar altijd achteraf in de groep te 
vertellen wat er besproken is.  
 
Laat zien wie je bent: 
Ergens in de gang op school komt een soort drieluik te hangen waarin de OR, de MR 
en dus ook de LR een gedeelte kan vullen. Hierin moeten foto’s komen van de leden, 
kan de agenda, de notulen, mededelingen e.d. opgehangen worden. Een ideeënbus 
bij dit bord is ook een optie.  
Op de homepage van de school krijgt de LR een blad gelijk aan de van de MR en de 
OR.  
 
Evaluatie: 
Jaarlijks wordt het functioneren van de LR geëvalueerd binnen het MT. N.a.v. de 
bevindingen kan het MT, na overleg met het team, dit reglement aanpassen.  
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