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Artikel 1: betekenis  

In het leerlingenraadreglement staan alle rechten en plichten van de leerlingenraad.  

Artikel 2: begrippen 

 In dit statuut wordt bedoeld met:  

• leerlingen  alle leerlingen die op de school staan ingeschreven; 

• ouders  de wettelijke vertegenwoordigers van de ingeschreven leerlingen;  

• personeel  personeelsleden van de school met een andere taak dan lesgeven;  

• leraren  personeelsleden met een onderwijstaak; 

 • mentor  leraar die een groep leerlingen gedurende het schooljaar begeleidt;  

• leerlingenraad  een uit en door de leerlingen gekozen vertegenwoordiging;  

• medezeggenschapsraad  het vertegenwoordigend orgaan van de verschillende geledingen 

binnen de school, als bedoeld in artikel 3 van de Wet Medezeggenschap op Scholen;  

• klachtencommissie  officiële beroepsinstantie bij klachten; 

 • geleding  groepering binnen de school, te weten personeel, leerlingen en ouders;  

• het bestuur  het dagelijks bestuur is een aantal leerlingen, democratisch gekozen door de 

leerlingenraad die de koers voor de leerlingenraad bepalen. Ze discussiëren over de ingekomen 

stukken en leggen voorstellen voor aan de leerlingenraad, zodat deze hierover kan stemmen of 

amendementen kan geven. Het bestaat minimaal uit de voorzitter, vice-voorzitter, MR-lid en 2 

algemene leden. Er moet daarnaast een differentiatie zijn in onderbouw en bovenbouw   

• quorum  50% van de leerlingenraadleden +1 leerlingenraadlid.   

• schoolleiding   de rector samen met de conrectoren   

Artikel 3: procedure 

Het reglement van de leerlingenraad wordt vastgesteld, resp. gewijzigd door de leerlingenraad, 

onder goedkeuring van het quorum.  



Artikel 4: toepassing  

Het reglement van de leerlingenraad is van toepassing op al haar leden. 

Artikel 5: publicatie  

Het reglement van de leerlingenraad moet in het bezit zijn van alle leden van de leerlingenraad; 

daarnaast beheren de rector, de conrectoren en de medezeggenschapsraad een exemplaar. Iedere 

leerling moet de mogelijkheid geboden worden om een exemplaar in te zien, verkrijgbaar via de 

secretaris van de leerlingenraad.  

Artikel 6: doelstelling  

De leerlingenraad heeft tot doel:  

a. Het peilen van de meningen en het ophalen van ideeën en suggesties bij de leerlingen, met 

betrekking tot alle zaken die school aangaan. 

b. Het behartigen van de belangen van alle leerlingen. 

c. D.m.v. adviezen deel te nemen aan de besluitvorming op school.  

d. Het regelen en organiseren van activiteiten en voorzieningen die in het belang zijn van de 

leerlingen, of ten goede komen aan de sfeer op school.  

e. De leerlingen inspraak te geven in de activiteiten van de leerlingenraad en hun daarover 

voldoende te informeren.  

f. Het vertegenwoordigen van haar achterban in de medezeggenschapsraad, met name over die 

gelegenheden die de leerlingen in het bijzonder aangaan.  

Artikel 7: taak  

a. De leerlingenraad heeft een adviserende en organisatorische taak.  

b. De leerlingenraad volgt zo goed mogelijk de gang van zaken binnen de school, beoordeelt deze, en 

stelt zo nodig vragen en/of levert kritiek. 

 c. De leerlingenraad heeft tot taak de samenwerking tussen de leerlingenraad en de overige 

geledingen op school te bevorderen.  

d. De leerlingenraad heeft tot taak haar achterban op de hoogte te stellen van haar standpunten en 

van veranderingen in samenstelling en inzichten. 

 e. De leerlingenraad maakt notulen van haar vergaderingen en stelt deze beschikbaar voor elke 

schoolgeleding die daar belangstelling voor heeft.  

f. De leerlingenraad zorgt voor de publiciteit rondom de kandidaatstelling voor de leerlingengeleding 

van de Medezeggenschapsraad.  

 



Artikel 8: bevoegdheid  

a. De leerlingenraad mag informatie inwinnen bij de oudergeleding in de medezeggenschapsraad, 

wordt zo mogelijk betrokken bij hun plannen en krijgt de mogelijkheid advies te geven aan deze 

geledingen.  

b. De leerlingenraad kan over belangrijke zaken schriftelijk advies inwinnen bij haar achterban, 

bijvoorbeeld d.m.v. een enquête in overleg met de rector. 

c. De leerlingenraad kan desgevraagd of uit eigener beweging advies uitbrengen aan de 

medezeggenschapsraad, met name over die gelegenheden die de leerlingen in het bijzonder 

aangaan.  

d. De leerlingenraad kan initiatieven nemen om de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te 

waarborgen na overleg met de rector.  

Artikel 9: verkiezingen  

a. Verkiezingen voor een nieuw bestuur zijn nodig als 2/3 meerderheid van de leden instemt met een 

motie van wantrouwen jegens het bestuur. Hierbij wordt dan een nieuw bestuur gekozen d.m.v. 

nieuwe verkiezingen binnen de leerlingenraad. 

 b. Verkiezingen van de leerlingenraad vinden plaats volgens de regels zoals die verwoord zijn in het 

Leerlingenstatuut.  

c. De algemene leden worden aangesteld voor een minimale periode van één schooljaar.  

Artikel 10: samenstelling  

a. Het bestuur wordt gevormd door minimaal de voorzitter, vice-voorzitter, MR-lid en 2 algemene 

leden, waarbij er een differentiatie is tussen de onderbouw en bovenbouw.  

b. Het bestuur is belast met de leiding van de leerlingenraad en draagt zorg voor de dagelijkse gang 

van zaken.  

c. Het bestuur vormt het aanspreekpunt voor leden, de schoolleiding en andere geledingen in de 

medezeggenschapsraad.  

Artikel 11: vergaderingen 

a. Stemgerechtigd zijn alle op de vergadering aanwezige leden.  

b. De vergaderingen zijn openbaar.  

c. De voorzitter kan al dan niet op verzoek van een van de leden een gedeelte van de vergadering 

besloten verklaren, maar alleen bij een 2/3 meerderheid. Dit gebeurt bij punten waarin er direct naar 

leerlingen wordt verwezen. De niet-leden worden dan verzocht zich tijdelijk uit de vergadering te 

verwijderen.  



d. Er wordt regelmatig, kijkend naar het aantal agendapunten, vergaderd. Het streven is om 

tweewekelijks bijeen te komen en daarnaast eens per maand aanwezig te zijn bij het overleg van de 

schoolleiding. 

Artikel 12: orde tijdens de vergadering  

a. De vergadering wordt geleid door de voorzitter, of, in diens afwezigheid, de vicevoorzitter  

b. Indien een lid of gast de vergadering in ernstige mate verstoort (naar mening van de voorzitter), 

kan de voorzitter deze persoon een waarschuwing geven en in een uiterste situatie de verdere 

toegang tot de vergadering ontzeggen.  

c. Bij herhaaldelijke verstoring van vergaderingen kunnen de aanwezige leden d.m.v. een 2/3 

meerderheid besluiten de persoon in kwestie voor langere tijd de toegang tot de vergadering te 

ontzeggen en deze persoon ook voor andere activiteiten op non-actief stellen.  

Artikel 13: algemeen  

a. De leden van de leerlingenraad mogen niet uit hoofde van hun lidmaatschap of de wijze van 

uitoefening daarvan worden benadeeld of bevoordeeld in hun positie als leerling van de school. 

b. Het is wenselijk dat een lid van de leerlingenraad zitting neemt in de medezeggenschapsraad.  

c. Voor verandering van dit reglement is het bestuur bevoegd, maar dient deze voor instemming 

door quorum aan de leden voor te leggen, na goedkeuring door de rector.  

d. Notulen van de vergadering kunnen bij de secretaris worden opgevraagd door de leden.  

Artikel 14: slotbepaling  

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en het de gang van zaken van de leerlingenraad 

betreft, beslist het bestuur. 

 

Amsterdam, 3 april 2019 


