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LEERLINGENRAAD OBS DE VIOLIER 

 
Waarom:
Wettelijk verplicht. Wet van 9 december 2005 bepaalt dat scholen voor primair onderwijs 
moeten bijdragen aan het bevorderen van actief burgerschap. 
De inspectie beoordeelt hierop omdat burgerschap onderdeel uitmaakt van de kerndoelen.  

Vanwege onze schoolvisie: Samen leren groeien. 
Omdat we Handelingsgericht willen werken. Op schoolniveau is een leerlingenraad een ma-
nier om kinderen actief te betrekken. Door kinderen mee te laten denken en beslissen en 
verantwoordelijkheden aan te laten gaan, hoop je op een grotere betrokkenheid voor elkaar, 
de school en de omgeving

Doel van een leerlingenraad
Kinderen te helpen bij hun ontwikkeling tot kritische, zelfverantwoordelijke burgers. 

Leerlingenraad is een middel om kinderen actief te laten zijn en de kinderen democratische 
principes te leren en te laten ervaren. Kinderen hebben invloed op hun omgeving. Hierdoor 
zullen zij zich meer verantwoordelijk voelen voor zichzelf, de ander en hun omgeving. 

Wat is burgerschap 
SLO beschrijft burgerschap op drie domeinen: 
Eerste domein: democratie (kinderen moeten op school leren dat democratie niet alleen een 
staatsvorm is, maar ook een manier van leven)  

Tweede domein: Participatie (kinderen moeten gemotiveerd om mee te kunnen doen. 
Kunnen en willen participeren vraagt om sociaal communicatieve vaardigheden en een
voldoende sterk zelfbeeld om intenties om te zetten in gedrag. Feitelijk vormt participatie de 
kern van burgerschap. Ze is een voorwaarde voor het bestaan van een democratie en vormt 
een groot gedeelte de identiteit van een kind) 

Derde domein: identiteit (wie ben je en wat wil je voor je medemens betekenen) 

Voordelen van een leerlingenraad 
•	 Kinderen leren naar elkaar te luisteren en argumenteren, agenderen en samenvatten
•	 Trainen van democratische vaardigheden zoals verantwoordelijkheid nemen, afspraken 

maken, minderheidsstandpunten laten meewegen en je neerleggen bij het standpunt van 
de meerderheid. 

•	 Proeftuin van de democratie (sluit aan bij lesstof m.b.t. staatsinrichting) 
•	 Betrokkenheid	van	leerlingen	met	als	gevolg	positief	effect	op	schoolklimaat.		
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Hoe 
Vertegenwoordigers van de leerlingenraad worden gekozen uit de groepen 6 t/ m 8 

Per groep wordt er één leerling gekozen 

Eens in de 8 weken wordt er op een vaste dag en een vast tijdstip (onder schooltijd) verga-
derd. 

De leerlingenraad heeft een voorzitter, notulist en een begeleidende leerkracht. 
Na de zomervakantie wordt er in de groepen aandacht besteed aan het kiezen van een nieu-
we leerling voor de leerlingenraad. Vanaf groep 6 d.m.v. verkiezingen en het eventueel voeren 
van campagne. De transfer zou gemaakt kunnen worden naar de volksvertegenwoordigers en 
het Nederlandse kiesstelsel. Hieraan zal lestijd moeten worden besteed. 

Zittingsperiode: 1 jaar 

In september is de eerste vergadering 
In eerste instantie klein beginnen. De leerlingenraad denkt mee, praat mee en beslist mee als 
het gaat om huishoudelijke zaken en regels op school. 

De onderwerpen worden ingebracht door de leerlingen van de leerlingenraad of door verte-
genwoordigers van de ouders van de leerlingen of door vertegenwoordigers van het team en 
de directie. 

De leerlingenraad geeft adviezen aan: 
•	 de directie of het team 
•	 de ouderraad of medezeggenschapsraad 
•	 (in een later stadium: anderen zoals de bovenschoolse directie of gemeenteraad) 

De leerlingen geven adviezen wanneer daar om gevraagd wordt. Maar ook wanneer dit niet 
het geval is, kan de leerlingenraad een advies geven. Op de vergadering wordt beslist welke 
onderwerpen die maand in de leerlingenraad besproken worden. De leerlingenraadsleden 
zorgen ervoor dat dit gebeurt. De leden van de leerlingenraad vertellen in de volgende ver-
gadering wat er over dat onderwerp gezegd is. In de groepen worden de agenda en notulen 
voor- en nabesproken door de leerlingen van de leerlingenraad. Leerkrachten begeleiden dit 
door aan te sturen op gespreks- en luistertechnieken. De leden van de leerlingenraad staan 
ook vermeld op de website van de school. 

In de benedenhal (linkermuur) komt een postbus te hangen waarin alle kinderen van de 
school punten voor de vergadering kunnen doen. Van alle leden van de leerlingenraad komt 
er een grote foto te hangen (maandag 15 april). Zo kan iedereen die bij de Violier betrokken 
is zien welke kinderen deel uit maken van de leerlingenraad. Verder komt er ook een prikbord 
te hangen met (actuele) informatie vanuit de leerlingenraad. Als laatste zal ook het woord 
“leerlingenraad” op deze muur komen. De letters worden gemaakt door een professioneel 
bedrijf nl M-design. 
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Voorbeelden van onderwerpen zijn: 
- Stank op toiletten 
- Nieuw meubilair 
- Trekken en duwen bij de ingang van de groepen 4, 5, 6 en 7 
- Sinterklaas 
- Kerstfeest 
- Pasen 
- Hoe ga je met elkaar om (multimedia) 
- Inrichting van het schoolplein 
- Sponsorloop 
- Inzamelingsacties voor bv. Haïti toen der tijd 
- Ideeën die via de postbus komen 
- Omgangsregels 
- Spelregels voor de voetbalbak


