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NIEUWE LEDEN WERVEN
DE LEERLINGENBINGO
1

Ik ken veel
interessante
mensen (qua hobby,
materiaal…)

6
Ik praat graag

11
Ik verander
regelmatig de
inrichting van mijn
kamer

16
Ik ben nieuwsgierig

21
Ik ken de mensen
van het secretariaat
bij voornaam

2

3

4

5

Ik kan niet tegen
onrechtvaardigheid

Ik heb veel ideeën

Ik regel graag
vanalles

Sommige
leerkrachten vinden
dat ik een grote
mond heb

7

8

9

10

Ik kan zo 3 dingen
opnoemen die ik wil
veranderen op
school

Als ik weet waarom
een regel bestaat,
kan ik me er beter
aan houden

12

13

14

15

Ik heb goesting om
activiteiten te
organiseren

Ik zit hier op
school

Voor mij moet de
school moet een
leuke omgeving zijn

Ik kan goed
luisteren

17

18

19

20

Ik ken veel mensen

Ik sport graag

Ik ga graag in
discussie

22

23

24

25

Als ik iets niet mag,
probeer ik te
onderhandelen tot
mijn ouders en ik
tevreden zijn

Als mijn vrienden
naar de directeur
moeten, vragen ze
me mee

Ik maak graag
dingen

Ik heb vrienden in
andere jaren

Vul zelf in.

Ik vind een goede
sfeer belangrijk

Vul zelf in.

Als er een kenmerk klopt voor jou, mag je het doorstrepen. Heb je 4 op een rij of een
hele hoop vakjes doorstreept? Spreek dan iemand van de leerlingenraad aan, we kunnen
je goed gebruiken!

TIP

THE MYSTERY-MAN

Kijk ook naar de
verschillende verhoudingen
in de groep. Zijn er uit elk jaar
en elke richting leerlingen
vertegenwoordigd? Zijn er
evenveel jongens als
meisjes? Stem daar zeker
jullie wervingscampagne op
af!

Een mysterieus persoon valt elk
klaslokaal binnen. Zonder een woord
te zeggen, hangt hij een affiche op
bord met deze boodschap: ‘Durf jij je
mening te zeggen over onze school?
Kom morgen om 12u naar de
leerlingenraad in lokaal 2.14!’.
En dan… is hij terug weg.

RADIO LEERLINGENRAAD
Tijdens de middagpauze komt de leerlingenraad de speelplaats op in stijl. Ze gaan
achter een draaitafel staan, goed zichtbaar
op de speelplaats. De hele middag maken ze
een radioprogramma met: reclamespot voor
de leerlingenraad, toffe plaatjes die
verwijzen naar acties van vorig jaar…
Ondertussen delen enkele mensen flyers uit
voor de eerste vergadering.

OPENLUCHT-LEERLINGENRAAD
De eerste leerlingenraad van het jaar
gaat niet door in een muf lokaal, maar
wel in open lucht: midden op de speelplaats! Maak een leuk hoekje met
zeteltjes, planten, een tafel met nootjes
op en drank … Wie wil mag er bij komen
zitten. De enige voorwaarde: een voorstel
om de leerlingenraad leuker te maken
op een blad schrijven en meepraten.

CURIEUZENEUZE-AFFICHE
Dag 1: je hangt op de gang
affiches met daarop een
groot vraagteken.
Dag 2: je vervangt ze door
affiches met een vraagteken
en daaronder bv. ‘nog drie
dagen’.
Dag 4: je vervangt ze terug
door affiches met ‘nog één
dag’ en daaronder ‘@ lokaal
3.7’. De ochtend zelf kleef je
stickers op de affiches:
‘eerste bijeenkomst van de
leerlingenraad’.

TICKET TO LEERLINGENRAAD
Vraag in een reisbureau of je bagagelabels
krijgt (van die kaartjes om je adres aan je
bagage te hangen). Kleef een sticker op de
kant van de bestemming: ‘Ticket to: leerlingenraad. Donderdag 10 september lokaal 2.14.
Welkom!’. Die labels kan je aan rugzakken
hangen, aan fietsen, aan deurklinken…

Jij weet wel dat de leerlingenraad het allertofste is dat je kan doen op school, maar hoe
krijg je dat nu in de hoofden van toekomstige leden? Op de eerste pagina staat een
leerlingenbingo die je kan uitdelen (de lege vakjes mag je (leerlingenraad) zelf nog
invullen). Op de tweede pagina zetten we nog een aantal andere ideetjes op een rijtje.

