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Huishoudelijk reglement 

De taak van de leerlingenraad  
• In de leerlingenraad willen we actief meedenken omtrent onze school. We willen een fijne, leuke en 

warme school voor alle leerlingen en personeelsleden! 

Samenstelling 
• Wie kan zich kandidaat stellen? 

Alle leerlingen van L3, L4, L5 en L6. Indien nodig wordt er per klas een verkiezing georganiseerd. De 
directeur organiseert deze verkiezingen. 

• Hoe verloopt de samenstelling? 
2 leerlingen uit elk van hogergenoemde klassen, aangevuld met de directeur en één de klastitularissen 
van de betrokken klassen.  

Functies 
• Welke functies zijn er in de leerlingenraad? 

De voorzitter is een leerling uit L6. Hij/zij wordt hierin bijgestaan door de begeleidende titularis en de 
directeur. 

• Wat is hun taak? 
De voorzitter bereidt, samen met de andere leden, de agenda voor. Hij/zij leidt de vergaderingen en 
zorgt, samen met de begeleidend titularis, voor het verslag. 

• Hoe lang nemen zij hun functie op? 
Eén schooljaar. 

• Hoe worden ze aangeduid? 
De functie van voorzitter wordt toegekend tijdens de eerste vergadering van het schooljaar. Indien 
nodig door verkiezingen met de 8 leerlingen als stemgerechtigden. 

• Is er een begeleider? Zo ja, wat is zijn/haar taak? 
Een titularis en de directeur (zie hoger). 
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Bijeenkomsten 
• Hoe vaak, wanneer en waar komen jullie bijeen? 

Elke week voor een schoolvakantie is er een bijeenkomst in de middagpauze. 
• Hoe communiceren jullie de bijeenkomsten? 

Elke week voorafgaand aan de vergadering wordt in elke klas van de lagere afdeling even tijd gemaakt 
voor de komende leerlingenraad en worden agendapunten doorgespeeld aan de leden. 

Beslissingen 
• Hoe nemen jullie beslissingen? 

Door overleg tijdens de vergadering met een besluit van de meerderheid. 
• Hoe worden beslissingen naar andere leerlingen gecommuniceerd? 

De verslagen worden, onder begeleiding van de leerkracht, in elke klas van het lager kort besproken. De 
verslagen worden ook geplaatst op de website van de school. 

Budget 
• De directeur zal elk voorstel overwegen en aan de leerlingenraad duiden wanneer er budget kan 

voorzien worden en wanneer niet. 

Opvolging 
• Hoe en wanneer zoeken jullie naar vers bloed? 

Elk schooljaar wordt er in september een oproep gelanceerd en wordt de leerlingenraad opnieuw 
samengesteld. 

Vertegenwoordiger van alle leerlingen 
• De leerlingenraad is vertegenwoordiger van alle leerlingen op school. Hoe zorg je ervoor dat je de 

mening en ideeën van alle leerlingen hoort? 
Zie punt 4. 

Wijzigingen 
• Hoe en wanneer kan je het huishoudelijk reglement wijzigen? 

Elke schooljaar tijdens de eerste vergadering wordt het huishoudelijk reglement herzien. 
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