
TIPS VOOR HET GESPREK 
MET DE DIRECTEUR!
Een goede voorbereiding is sowieso een troef, wanneer je de directeur of de schoolraad 
wil overtuigen van jullie voorstel. We geven jullie ook nog wat tips waar je vóór, tijdens en 
na het gesprek op kan letten. Dan wordt het sowieso een knaller van een overleg!

• Bevraag de meningen van 
andere leerlingen, die niet in 
de leerlingenraad zitten

• Vul het document ‘met je 
voorstel naar de directeur / 
schoolraad’ volledig en zo 
concreet mogelijk in.

• Oefen het  gesprek al even in: 
iemand speelt de rol van 
directeur en bekijkt je voorstel 
vanuit zijn/haar kritisch oog.  
Kan je nog wat aanvullingen 
maken aan je plan om 
voorbeid te zijn op zijn/haar  
punten van kritiek? 

• Bereid je voor op dooddoe-
ners: soms gebruiken mensen 
tijdens een overleg bepaalde 
algemene uitspraken, waar je 
moeilijk iets tegen in kan 
brengen. 

• Plan je afspraak met de 
directeur op voorhand of 
spreek de voorzitter van de 
schoolraad aan om dit voorstel 
op de agenda van de volgende 
vergadering te zettten.

• Wees enthousiast!

• Heb geen schrik. Ga er 
niet meteen vanuit dat het 
toch niet mag. Directeurs 
willen net als jullie het 
beste maken van de 
school, alleen de manier 
waarop jullie dat aanpak-
ken, kan wat verschillen.

• Als jullie een ‘nee’ krijgen 
op jullie voorstel, wees 
daar niet tevreden mee. 
Vraag: ‘wat moet er aan 
ons voorstel veranderen 
zodat we een ‘ja’ kunnen 
krijgen?’ en ga in overleg 
met de directeur/school-
raad. 

• Laat alle leerlingen op 
school weten wat de 
directeur / schoolraad 
vond en hoe het verder zal 
lopen. Zo weten leerlin-
gen dat hun inbreng niet 
voor niets is geweest. 

• Voer je acties ook uit 
zoals beloofd. En trek 
regelmatig ook eens aan 
de mouw van anderen die 
beloofden mee te werken. 
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