
HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEERLINGENRAAD ‘Club Kaas’ 
  
Goede afspraken maken goede vrienden. Dat is ook zo voor de vrienden van Club Kaas. Daarom zetten we alle belangrijke afspraken van 

onze leerlingenraad op papier. 

Veel plezier ermee! 

1. De samenstelling van de leerlingenraad 
Alle leerlingen vanaf het 1ste tot het 7de jaar die interesse hebben, mogen naar de eerste vergadering komen van de leerlingenraad. Op 

die vergadering geef je aan het einde je naam op als je graag bij Club Kaas wil blijven. Vanaf dan ontvang je altijd uitnodigen voor onze 

leerlingenraadvergaderingen én krijg je de enige echte Club Kaas-lidkaart. 

Club Kaas moet minimaal 5 leden hebben. Als er minder leerlingen zijn, onderzoekt de school bij alle leerlingen of er interesse is in een 

leerlingenraad. 

Om praktische redenen kan Club Kaas uit maximaal 30 leden bestaan. Als er meer leerlingen zijn, splitsen we Club Kaas voor een jaar op 

per graad. 

2. De functies van de leerlingenraad 
Op de tweede vergadering van Club Kaas worden alle functies overlopen en kunnen leerlingen zich kandidaat stellen. De begeleider 

checkt tussen de tweede en derde vergadering of alle kandidaten nog steeds bereid zijn. Op de derde vergadering worden de kandidaten 

gekozen via anonieme stemming. 

De functies worden in deze volgorde verkozen (met daarbij het takenpakket): 

a. Voorzitters (2 personen die niet van hetzelfde jaar zijn!) 

• Bereiden de vergadering voor samen met de begeleidende leerkracht 

• Leiden samen de vergaderingen 

• Houden maandelijks een overleg met de directie over de voorstellen van Club Kaas 

b. Verslagnemers (2 leerlingen die elkaar afwisselen) 

• Nemen verslag op de vergadering 

• Typen het verslag uit, mailen het naar alle Club-leden en plaatsen het op SmartSchool 

c. Kaashaas  

• Bereidt telkens een plezant moment voor om de vergadering mee te beginnen. Een mop, een spelletje, een traktatie … 

3. Afvaardiging in de schoolraad 
De vierde functie die verkozen wordt, is die van ‘vertegenwoordiger in de schoolraad’. Drie leerlingen worden hiervoor gekozen. Zij 

bekijken altijd onderling welke twee naar de volgende schoolraadvergadering gaan (of allemaal samen). 

De taken van deze leerlingen zijn de volgende: 

• Agenda van de schoolraadvergadering bekijken en agendapunten die van belang zijn voor de leerlingen op de leerlingenraad 

aanbrengen. De ideeën van de leerlingenraad worden dan meegenomen naar de schoolraad. 

• Onderwerpen die op de leerlingenraad besproken worden en die van belang zijn voor de schoolraad, meenemen naar de 

schoolraadvergadering. 

4. Erbij komen en eruit gezet worden 
Leerlingen die geïnteresseerd zijn, kunnen aansluiten bij Club Kaas op elk moment in het jaar.  

Wanneer een lid van Club Kaas 3 keer na elkaar afwezig is zonder geldige reden, wordt hij/zij automatisch verwijderd uit de 

facebookgroep en ontvangt hij/zij geen uitnodigingen meer. 

5. Ondersteuning van de leerlingenraad 
De school wijst jaarlijks 1 leerkracht toe als begeleider van de leerlingenraad. Deze leerkracht is elke vergadering aanwezig en coacht de 

groep.  

Daarnaast kan de leerlingenraad aan andere mensen vragen om langs te komen op de vergadering om een bepaalde beslissing toe te 

lichten: de directie, iemand van het schoolpersoneel of een ouder van de ouderraad. 

6. De vergaderingen van de leerlingenraad 
Club Kaas komt elke eerste maandagmiddag van de maand samen. Alle leden ontvangen hiervoor een uitnodiging via facebook én 

Smartschool.  

De eerste vergadering van het schooljaar vindt uitzonderlijk plaats op de derde maandag van september. 

Extra vergaderingen zijn mogelijk met de hele groep of voor een bepaalde werkgroep. 

De vergaderingen gaan door in het Clublokaal, naast het secretariaat. 

7. Een besluit vormen in de leerlingenraad 
Elk lid van Club Kaas die in het bezit is van een lidkaart, heeft stemrecht.  

We streven in de leerlingenraad naar consensus. Uitzonderlijk wordt er gestemd (de helft + 1 van de stemmen). 

Voor belangrijke beslissingen (zoals bv. schoolreglement, welzijnsbeleid, schooluitstappen …) wordt er eerst een bevraging gehouden bij 

een steekproef van de leerlingen op school. 

8. De communicatie met de andere leerlingen op school 
De verslagen van de leerlingenraad worden telkens op Smartschool geplaats, zodat iedereen ze kan inkijken. 

Op het einde van elke Club Kaas ronden we af met een lijstje van ‘zaken die we zeker moeten laten weten aan de leerlingen’. Deze 

dingen worden dan opgehangen op de Club Kaas-plank (het prikbord dat zicht naast de toiletten bevindt). 

Voor de verspreiding van informatie of promotie van evenementen, mag Club Kaas gebruik maken van: 

• De schermen op de gangen 

• SmartSchool 

• De Facebookpagina van de school 

• Het infobord aan de schoolpoort 

Dit moet wel steeds aangevraagd worden aan de secretariaatsmedewerker. 

9. De regels rond hoe de directie moet antwoorden op advies van de leerlingenraad 



Club Kaas kan schriftelijk advies uitbrengen aan de directie over alle belangrijke onderwerpen (schoolreglement, studieaanbod, projecten, 

gezondheidsbeleid, schoolkosten …). Het schoolbestuur moet dan binnen de 30 kalenderdagen aan de leerlingenraad laten weten of ze 

wel of niet akkoord gaan en waarom.  

Vakantiedagen van de herfst-, kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie tellen niet mee als kalenderdagen. Een vakantie verlengt dus de 

termijn om te antwoorden. 

10. Het budget van de leerlingenraad 
Club Kaas ontvangt in september jaarlijks 50 euro startkapitaal van de school, door het economaat van de school beheerd. De 

begeleidende leerkracht volgt de financiën op: hij/zij dient kastickets voor kleine onkosten in bij het economaat. 

Voor de organisatie van duurdere evenementen of de aankoop van materiaal, moet de leerlingenraad een begroting indienen bij het 

economaat van de school. Als deze goedgekeurd wordt, zal de school de kosten op zich nemen. In het andere geval moet Club Kaas zelf 

een winstgevende activiteit organiseren. 

 


