Leerlingenraad De Springplank Eversel
We hebben nu ook een leerlingenraad. De raad bestaat uit 7 leerlingen. Twee leerlingen uit het
vierde en het vijfde leerjaar en drie leerlingen uit het zesde leerjaar. Ze werden in de loop van de
maand september in hun klas verkozen.
Leden van de leerlingenraad 2014-2015

Uit 4A: Luna Vanpol: ik wil problemen oplossen
Uit 4B: Thomas Tilkin: ik vind het leuk en ik wil het plezier verhogen
Uit 5A: Altay Boyacioglu: opkomen voor alle kinderen
Uit 5B: Tibo Theys: ik wil leuke voorstellen via de leerlingenraad uitvoeren
Uit 6A: Chenoa Garcia-Iglesias: gedrag van sommige kinderen veranderen, vooral pesten stoppen!
Lenny Di Vecchia: problemen oplossen, leren vergaderen
Kerem Polat: ideeën aanbrengen om de speelplaats nog leuker te maken
Waarom een leerlingenraad?
• De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze
meetellen.
• Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
• De betrokkenheid van de leerlingen met de school bevorderen.
• Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
• De leerlingen een beter inzicht in de schoolorganisatie bijbrengen.
• De kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
• De leerlingen laten ervaren wat realistisch en haalbaar is.
• Bevorderen van actief burgerschap.
• De leerlingen leren rekening houden met elkaar en respect te hebben voor de mening
van de ander
De organisatie van de een leerlingenraad.
• In leerjaar 4,5 en 6 worden jaarlijks in september verkiezingen georganiseerd. De
leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen.
• In elke klas wordt er 1 vertegenwoordiger gekozen, in het zesde leerjaar dit school drie
leerlingen om de opstart van de leerlingenraad te vergemakkelijken.
• De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en een secretaris.
• De notulen worden op de website geplaatst met een eigen tabblad “leerlingenraad”.
• De leerlingenraad komt zes keer per jaar samen onder de middagspeeltijd?
• Bij elke vergadering is de directeur aanwezig als adviseur/begeleider/vraagbank.
• De leerlingenraad vergadert in het kantoor van de directeur.
• De leerlingen lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas en in de
klassen van het 1°,2° en 3° leerjaar.
• De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herverkiesbaar.
• De leerlingenraad vertegenwoordigt alle kinderen!
Hoe verzamelen de leden van de leerlingenraad voorstellen/ideeën?
• De leden van de leerlingenraad zetten in elke klas een ideeënbus en ledigen elke
vrijdagnamiddag deze bussen. Ze noteren deze ideeën in hun schriftje en deze worden
besproken op de volgende leerlingenraad.
Leerlingenraad

De Springplank Eversel

6/10/2014

•
•
•
•

De leerlingenraad neemt ook voorstellen mee vanuit hun eigen klas.
Leden van de leerlingenraad worden aangesproken door andere kinderen
De leden van de leerlingenraad komen zelf met voorstellen
Punten van de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar het leerkrachtenteam
en de oudervereniging.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het gebruik en de inrichting van de speelplaats.
Invulling van de vrijdagnamiddagen voor een vakantie.
Advies bij de organisatie van een schoolreisje.
Adviseren bij allerhande festiviteiten.
De veiligheid in en rond de school.
Advies rond de leefregels op school.
Speelkoffers.
Meepraten over het schoolbeleid.
Voorstellen doen over de organisatie van schoolactiviteiten.
Ideeën van de verschillende klassen.
…

Verslag van de startvergadering op 6 oktober 2014.
- Voorzitter: Lenny secretaris: Chenoa
- Nieuwe klasballen: per klas een andere kleur,jongens/meisjes
- Netten in de voetbaldoelen
- Geurverfrisser op de toiletten
- Basketbalbak met drie basketballen onder het afdak tegen de kleuterschool
- Basketbalnetten breder maken of vervangen
- Speelkoffers
- Meer toezicht op de toiletten
- Pesten op de speelplaats
- Er liggen veel stenen op en rond de voetbalvelden
- Nederlands praten op de speelplaats
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