WIST JE DAT JE
LEERLINGENRAAD...

UIT HET
PARTICIPATIEDECREET

> op een andere school misschien niet bestaat?
> ook op het strand kan vergaderen?
> leerkrachten op een Smartschool-bijscholing kan sturen?
> geen geheimen mag hebben?
> samen met leerkrachten, ouders en directie kan vergaderen?

De wet beschermt leerlingenraden met rechten en plichten.
Gebruik deze en maak van je school een betere plek voor alle leerlingen!

MOET MIJN
SCHOOL EEN
LEERLINGENRAAD
HEBBEN?
Je leerlingenraad heeft het recht om te bestaan. Heeft jouw
school er geen? Dan moeten leerlingen hun mening op een
andere manier kunnen geven, bijvoorbeeld via een forum.
Dit moet in het schoolreglement staan. Vraagt 10% van de
leerlingen toch om een leerlingenraad? Dan is de school wel
verplicht om er een op te richten.

De Vlaamse Scholierenkoepel is dé organisatie van, voor en
door de leerlingen(raden) van het middelbaar onderwijs.

Wat houdt leerlingenparticipatie in? Ons model bestaat uit de 4 mee’s:
Mee weten. Iedereen moet op de hoogte te zijn van wat er gebeurt. Zonder de nodige
informatie is inspraak onmogelijk.
De ene wil graag mee denken, bijvoorbeeld tijdens een brainstorm. De andere wil
graag mee beslissen, zij nemen de stem van de anderen serieus en zorgen dat er iets
mee gebeurt. En er zijn er die graag willen mee doen, bijvoorbeeld door zelf de
speelplaats in te richten of door de nieuwe fietsenstalling te schilderen.

Heb je nog vragen over de rechten rond inspraak op school?
Neem een kijkje op www.scholierenkoepel.be/decreet
Heb jij ook een goed voorbeeld van wat een leerlingenraad kan doen?
Laat het weten aan communicatie@scholierenkoepel.be

VOORBEELD:
Volgens het huishoudelijk
reglement van deze leerlingenraad mag de directeur bij
de ene helft van de vergadering wél en bij de andere helft
niét aanwezig zijn. Zo kunnen
ze hulp en antwoorden
krijgen wanneer nodig, maar
ook vrijuit babbelen op
andere momenten.

VOORBEELD:
Elke keer wordt de vergadering
ergens anders georganiseerd:
van de overdekte zaal, tot de
'chill weide' op de speelplaats,
tot het petanque plein vlak voor
de school. De enige vereiste is:
een plaats waar zo veel mogelijk
andere leerlingen zijn. Zo komen
ideeën van alle leerlingen veel
sneller bij hen terecht.

(Het Spectrum, Gent)

(Atheneum Calmeyn,
De Panne)

VOORBEELD:
Aktie en Reaktie, zo heten de
twee groepen waaruit deze
leerlingenraad bestaat.
Ze komen als één groep
samen en werken dan in twee
groepen. Groep Aktie organiseert leuke evenementen op
school en groep Reaktie
denkt na over hoe de school
beter kan.
(Sint-Jozefsinstituut, Ternat)

VOORBEELD:
Waarom alles door één groep
laten doen? In deze school is
er niet één leerlingenraad
die alles doet, maar zijn er
10 kleinere raden: een
sportraad, een cultuurraad,
de schoolradio… Een kleinere
groep neemt de beslissingen
mee naar de directie.
(Sint-Jan Berchmanscollege, Mol)

ORGANISEER EEN FESTIVAL OP
JOUW SCHOOL!

Check

MOGEN WIJ
ONZE EIGEN
AFSPRAKEN
MAKEN?
Je bepaalt helemaal zelf hoe je je organiseert: Wanneer
vergaderen we? Hoe vaak komen we samen? Welke functies
verdelen we? Hoe nemen we beslissingen? Wat is de taak van
de begeleider? Hoe houden we contact met de directie? …
Deze afspraken schrijf je in een huishoudelijk reglement.
Een sterk aan te raden agendapunt op je eerste vergadering.

MOGEN WIJ OVER
ALLES IETS ZEGGEN?
Het decreet ziet als belangrijkste taak voor de
leerlingenraad: inspraak hebben in het
schoolbeleid. Je vindt er een lijst van thema’s
waarover je advies kan geven: van de jaarlijkse
uitstappen tot het profiel van de nieuwe directeur.
Wanneer je een advies geeft, is de directie verplicht
om te antwoorden en te zeggen waarom ze wel of
niet volgen. De school moet je hierbij helpen met
alle nodige informatie en ondersteuning.

VOORBEELD:
Hoe willen leerlingen geëvalueerd worden? Deze leerlingenraad organiseerde een groot
evenement waar alle klassen
hun mening gaven. Twee
leerlingen stelden de resultaten
voor aan de directie en
leerkrachten tijdens een personeelsvergadering. Als resultaat
hebben ze tien spelregels die
gebruikt worden in elke les.

VOORBEELD:
‘Welke kledijregels willen
jullie liefst schrappen?’
vroeg de leerlingenraad in
alle klassen. De regels
veranderen ging niet, maar
samen met
de directeur
1,641
pt
vonden ze een oplossing:
elke maand vieren ze 1 keer
de ‘dag zonder kledingregels’.
(Instituut Maris Stella, Borgerhout)

(Mater Dei, Pelt)

ZITTEN WIJ OOK IN
DE SCHOOLRAAD?

VOORBEELD:
Berichten op Smartschool
worden niet altijd gelezen.
Leerkrachten en leerlingen
dachten samen na over een
betere plaats om informatie
te verspreiden. Beslissingen
van de leerlingenraad
komen nu op het ledscherm
van de school, net na het
verschijnen van de
studie-uren.

VOORBEELD:
De Instagram-pagina
‘@leerlingenraad_annuntiata’
wordt door veel leerlingen
gevolgd. Na een vergadering
verschijnen grappige foto’s en
ook interessante weetjes over
de school. Door polls toe te
voegen weten ze ook meteen
de mening van andere
leerlingen over hun
standpunten.

(Stedelijk Lyceum Quellin,
Antwerpen)

(Annuntiata Veurne)

EN DE LEERLINGEN
DIE NIET IN DE LEERLINGENRAAD ZITTEN?
Je bent als leerlingenraad verplicht om hen te
informeren. Alle leerlingen op je school moeten
weten welke activiteiten je doet, wat je beslist en
hoe je werkt. Je leerlingenraad staat niet op
zichzelf, maar is een vertegenwoordiging van alle
leerlingen op je school.

VOORBEELD:
“Via de schoolraad hebben wij een feedbackrapport
ingevoerd waarbij leerlingen feedback mogen
geven aan leerkrachten, in plaats van het altijd
omgekeerd te doen. Leerkrachten en bestuursleden
zouden hier zelf nooit aan denken.“
(Mona Daelman, Koninklijk Lyceum Aalst)

Naast onder andere leerkrachten en ouders,
moeten ook leerlingen in de schoolraad zitten. Aan
hen moet het schoolbestuur advies vragen over te
nemen beslissingen. De schoolraad kan ook op
eigen initiatief adviezen geven. Je hebt daar als
afgevaardigde van de leerlingenraad dus heel wat
te zeggen. Wil je echt iets veranderen op school?
Zet het op de agenda van de schoolraad.
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VOORBEELD:
“Bij het besturen van een school worden er zoveel beslissingen
gemaakt voor leerlingen, vaak zonder dat ze iets te zeggen
hebben. Ik vind het heel belangrijk om op de schoolraad af en
toe mijn hand omhoog te kunnen steken en iedereen er aan
doen denken dat wij ook een mening hebben.”
(Lander Huyck, Sint-Ritacollege Kontich)

Op vrijdag 13 maart
is het de Nationale
Pyjamadag van
Bednet. Kom die dag
in pyjama naar
school als teken van
solidariteit met
langdurig zieke
kinderen die zelf niet
naar school kunnen.
Dankzij Bednet
krijgen zij toch de
kans om de lessen te
volgen, van thuis uit
en samen met hun
eigen klasgenoten.

Jobstudent, deeltijdse
leerling, schoolverlater?
Wij geven antwoord op al
je vragen in een
workshop bij jou op
school. Kijk voor meer
info op onze website
www.magik.be

ALLES OVER
JONGEREN EN WERK!

