Reglement Leerlingenraad

- De St.Cyriacusschool heeft een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten
klassenvertegenwoordigers van groep 3 t/m 8. Van elke groep zitten er twee
klassenvertegenwoordigers in de leerlingenraad.
- De leerlingenraad heeft als doel de betrokkenheid van de leerlingen op wat er in de school
gebeurt te vergroten. De leerlingen leren: meedenken, meepraten, meebeslissen, adviseren,
problemen bespreekbaar maken, luisteren naar andermans meningen, discussiëren, een
groep vertegenwoordigen, ideeën verzamelen, voorstellen doen, rekening houden met
elkaar, keuzes maken, haalbare plannen maken, naar oplossingen en antwoorden zoeken,
verantwoordelijk dragen, een voorbeeld te zijn voor anderen.
- De leerlingenraad heeft ook zeker een adviserende taak. Dit betekent dat de kinderen van
de leerlingenraad mogen meedenken en meepraten over allerlei onderwerpen op onze
school. De leerlingenraad gaat ook een actieve rol vervullen op speciale
dagen/gebeurtenissen op school.
- De klassenvertegenwoordigers van groep 3 t/m 8 worden in het begin van het schooljaar
gekozen door hun groepsgenoten. Zij blijven het hele schooljaar in de leerlingenraad. Elk
nieuw schooljaar worden er in groepen 3 t/m 8 nieuwe vertegenwoordigers gekozen voor de
leerlingenraad. Per groep wordt er één jongen en één meisje gekozen.
- Als de (nieuwe) leerlingenraad is gekozen volgt er een bepaalde ceremonie om de “oude”
leerlingenraad te bedanken en de nieuwe leerlingenraad te presenteren.
- De leerlingenraad vergadert 5 keer per schooljaar of vaker als dat nodig is. Zij bespreekt
onderwerpen die door één van de klassenvertegenwoordigers (bij voorkeur na overleg met
hun klas) of door de leerkrachten naar voren worden gebracht.
- De vergadering wordt voorgezeten door de directeur van de school. De directeur zorgt voor
een prettige, ontspannen sfeer, waarin een ieder zichzelf kan zijn.
- Per groep is er 1 reserve vertegenwoordiger die invalt als één van beide
klassenvertegenwoordigers niet aanwezig kan zijn bij de vergadering.
- Voor iedere vergadering is er een agenda. Deze kunnen de klassenvertegenwoordigers
voor de vergadering bespreken met hun eigen klas. Na de vergadering krijgen alle
klassenvertegenwoordigers een verslag. Dit kunnen ze gebruiken om hun klas te informeren
over wat er besproken en besloten is.
- De groepsleerkrachten krijgen een kopie van het verslag. Ook worden de ouderraad, de
MR en het ouderpanel op deze manier geïnformeerd. Ook op de website, onder het kopje
leerlingenraad, komen de verslagen te staan. Indien nodig kan er ook informatie worden
opgenomen in de nieuwsflits.
- De kinderen van de leerlingenraad zijn zichtbaar (met foto) in de school en op de website
onder het kopje leerlingenraad.
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