
EEN GOED IDEE VAN 
Elzendaalcollege

leerlingenraad 

Instagram is niet enkel een goed idee om promo te voeren, gebruik het ook eens

om de mening van andere leerlingen te vragen. Antwoorden op een poll of

langere antwoorden typen = heel veel informatie op korte tijd.

foto



EEN GOED IDEE 
REIZENDE IDEEËNBUS

De ideeënbus ‘reist’ van lokaal naar lokaal. Staat ze in jouw klas, dan kun je je

ideeën erin kwijt. Denk aan het geraamte van biologie met een rugzakje aan, een

basketbal met een gleuf in, een paspop waar je papiertjes op kan prikken… 

 



EEN GOED IDEE VAN 
SINT CLARA COLLEGE ARENDONK

leerlingenraad 

De leerlingenraders dragen een doos, waarop verschillende vragen staan. Andere

leerlingen konden hun mening daarop noteren. De antwoorden kunnen verder

besproken worden in de leerlingenraad, of afgeleverd worden bij de directie.



EEN GOED IDEE 
TERRASJE OP DE SPEELPLAATS

Bouw een terrasje op de speelplaats en ontvang er leerlingen met een lekker drankje, een koekje

en een goede stoel. Bevraag hen: 'als jij directeur zou zijn, wat zou jij veranderen aan onze school?'

Het zal jullie nieuwe ideeën én nieuwe fans opleveren!

Als jij directeur was, 

wat zou jij 

veranderen? 

Bij ons zit je op je gemak met een drankje en 
gebak!  



EEN GOED IDEE 
CHOCOTOFFE DAG

Wens elke leerling een chocoTOFFE dag toe en geef hen een chocotoff. Wat

verderop hangt een vraag uit boven drie dozen met mogelijke antwoorden. Het

papiertje van de chocotoff gooien de leerlingen in de doos met hun stemkeuze.  

Waar moet de 
leerlingenraad dit 
jaar aan werken? 



EEN GOED IDEE 
VLIEGENDE REPORTER

Wandel over de speelplaats en spreek enkele groepjes van leerlingen aan.

Lanceer het idee dat je hebt, of vraag heel vrijblijvend hun mening over het

onderwerp waar je mee zit. Een goeie uitrusting is een troef voor elke reporter.  



EEN GOED IDEE  
WOLKJES

Verzamel ideeën of de mening van leerlingen via deze wolkjes. Stel een vraag, zij 

schrijven een antwoord, jij neemt er een foto van. Daarna bekijken jullie alle 

antwoorden op de leerlingenraad of leveren julllie de foto's af bij de directeur.  


