Reglement Leerlingenraad ‘t Klankbord

1.Betekenis van het reglement
In het reglement van de leerlingenraad staat hoe de leerlingenraad georganiseerd is en aan
welke afspraken iedereen zich moet houden.
2. Begrippen
•
•
•
•
•
•

Leerlingen: alle kinderen die op school zitten.
Team: iedereen die op de school werkt.
Directie: de directeur van de school
Ouders: alle ouders/verzorgers met één of meer kinderen op school.
MR: alle leden van de medezeggenschapsraad.
Bestuur: het bestuur van de school.

3. Vertegenwoordiging
De leerlingenraad van basisschool ’t Klankbord wordt gekozen door en uit de leerlingen van
de groepen 5 t/m 8. Per groep nemen 2 leerlingen deel aan de leerlingenraad.
4. Verkiezingen
Iedere groep kiest op haar eigen wijze hoe een leerlingen voor de leerlingenraad wordt
gekozen. Dit gebeurt op een democratische manier onder begeleiding van de leerkracht.
5. Zittingsduur
De leden van de leerlingenraad worden voor de periode van 1 schooljaar gekozen. Hierna
treden zij in principe af, maar zij mogen zich wel weer verkiesbaar stellen.
6. Samenstelling
De leerlingenraad bestaat uit 2 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 en 1 of 2 teamleden.
7. Vergaderingen
Er worden 6 a 7 vergaderingen per schooljaar tijdens schooltijd gepland. Als het nodig is
wordt er een extra vergadering ingelast.
8. Taakverdeling
De leden kiezen per vergadering een voorzitter en een notulist. De voorzitter leidt de
vergadering: hij/zij zorgt dat iedereen aan het woord kan komen en hij/zij geeft duidelijk aan
wanneer iets is afgesproken. De teamleden maken de agenda voor de vergadering. De
notulist maakt een verslag van de vergadering.

9. Stemmingen
Er is altijd twee-derde meerderheid nodig om tot een beslissing te komen.
10.Rechten en plichten van de leerlingenraad
* De leerlingenraad mag over alle aangelegenheden van de school praten. Hierbij worden
personen altijd beschermd.
* Leden van de leerlingenraad krijgen van de groepsleerkracht tijd om onderwerpen in de
klas in te brengen of te bespreken.
* De leerlingenraad mag voorstellen doen of meningen geven aan de ouders, het team, de
MR, de directie en het bestuur. Deze moeten op hun beurt de leerlingenraad op de hoogte
stellen van wat er met hun voorstellen gedaan wordt.

Schooljaar 2020-2021

15 oktober
19 november
7 januari
11 februari
18 maart
20 mei

Vergaderingen zijn van 8.30 uur tot 9.00 uur in de aula

