
EEN GOED IDEE VAN 
COLLEGE HAGELSTEIN SINT-KATELIJNE -WAVER

leerlingenraad 

In 'café neffe 't school' leren leerkrachten en leerlingen elkaar wat beter 

kennen. Drankjes en hapjesaan democratische prijzen en gezelligheid troef! 

Dat heeft alleen maar positieve gevolgen voor de sfeer tijdens de lessen!



EEN GOED IDEE 
FOCUSGROEP

Rond 1 thema wordt een team van leerlingen en leerkrachten samengesteld. ze

wisselen ervaring uit en gaan in gesprek met de directie. Er is een neutrale

gespreksleider nodig!



EEN GOED IDEE VAN 
BuSO DE LEEREXPERT DULLINGEN

leerlingen van

Alle leerlingen mogen in mei hun droom voor het volgend schooljaar formuleren:

een uitstap die ze willen doen, een schoolregel die ze willen veranderen, een

thema waarover ze willen leren, ... Het schoolteam gaat er daarna mee aan de slag



EEN GOED IDEE VAN 
KA ETTERBEEK

leerlingenraad 

Tijdens een bijeenkomst met leerlingen, leerkrachten en directie om samen aan het

schoolbeleid te werken, bleek dat de thema's die leerlingen wilden aanpakken

(welbevinden, vernieuwing curriculum, motivatie, kwaliteit van de lessen) dezelfde waren

als waar leerkrachten werkgroepen rond gevormd hadden. Vanaf dat moment werden er

telkens een aantal leerlingen uitgenodigd op die werkgroep-bijeenkomsten. 



EEN GOED IDEE VAN 
DE WIELEWAAL AMSTERDAM (NL)

leerlingenraad 

In de leerlingenarena luisteren leerkrachten 20 minuten lang in stilte naar wat

hun leerlingen willen delen. Daarna gaat elk lerarenteam aan de slag met wat

ze gehoord hebben. 



EEN GOED IDEE VAN 
CLW Het Keerpunt Antwerpen

leerlingenraad 

De leerlingenraad nodigt een leerkracht van iedere werkgroep die

schoolactiviteiten organiseert uit: zoals dikke truiendag, sportdag,

kerstactiviteit... De leerlingen geven tips voor de activiteit en evalueren erna.

Ze vragen telkens de mening van de hele klas. Zo heeft iedereen inspraak en

zijn de activiteiten veel leuker.



EEN GOED IDEE VAN 
STEDELIJK GYMNASIUM ARNHEM

leerlingenraad 

Enkele leerlingen namen initiatief om een onderwijsdag te organiseren. Ze

dachten samen met leerkrachten en directie na over beter onderwijs via

workshops en discussies.  


