
EEN GOED IDEE VAN 
Barnum Roeselare

leerlingenraad 

Deze leerlingenraad heeft een eigen mascotte! Bij elke actie of oproep is de
panda aanwezig. Een originele én grappige manier om je leerlingenraad bekend
te maken! 



EEN GOED IDEE VAN 
BURGERSCHOOL ROESELARE

leerlingenraad 

Deze mysterieuze personen vielen alle klaslokalen binnen. Zonder een woord te

zeggen hingen ze een affiche op met de datum en locatie van de volgende

leerlingenraadbijeenkomst en toen... waren ze weer weg.



EEN GOED IDEE VAN 
ATHENEUM RONSE

leerlingenraad 

De keerlingenraad legde een dossier aan over 'sanitaire wantoestanden', met

foto's ter illustratie. 



EEN GOED IDEE 
AFFICHEPARODIE

Reclame maken voor je evenement kan met een affiche. Niet meteen inspiratie

om een nieuwe affiche te ontwerpen? Gebruik een bestaande affiche en bewerk

deze naargelang je evenement. Herkenbaar, leuk én trekt meteen de aandacht!

foto



EEN GOED IDEE VAN 
VERPLEEGSTERSCHOOL MECHELEN

leerlingenraad 

Inspraak over de infrastructuur (klaslokalen, toiletten, verbouwingen, speelplaats,

sportzaal, ...) van de school? Deze leerlingenraad deed het al in de jaren '80.

Maar sinds 2000 staat het ook letterlijk in de wet dat dit jullie recht is! 



EEN GOED IDEE  
DE JUISTE BOODSCHAP OP DE JUISTE PLAATS

Voer je promotie op plekken waar veel leerlingen passeren. Of maak er gebruik

van om over gepaste onderwerpen hun mening te vragen (bv. in de refter vragen

naar nieuwe voorstellen voor 



EEN GOED IDEE 
DE LEERLINGENRAAD IS DOOD

We gaan rond in alle klassen met de volgende boodschap: "De leerlingenraad

wordt dit jaar afgeschaft. Er zijn geen kandidaten meer voor de leerlingenraad dus

de school is perfect." Of toch niet …? En vooral: wie wil hier iets aan doen?



EEN GOED IDEE VAN 
SPC JETTE

leerlingenraad 

Ze slaagden erin om de kledingregels aan te passen. Deel zeker net als hen je

realisaties goed op facebook en via andere kanalen!



EEN GOED IDEE VAN 
SINT-PIETERS-COLLEGE JETTE 

leerlingenraad 

Heeft jouw leerlingenraad een Facebookpagina? Vergeet dan niet om er jullie

realisaties te delen. Een leuke, gepersonaliseerde 'vierfoto' zoals deze van de

leerlingenraad uit het Sint-Pieters-collega doet je bericht nog meer opvallen.



EEN GOED IDEE VAN 
leerlingenraad SO GROENHOVE WAREGEM

Deze school had geen leerlingenraad. Om de leerlingen het belang van een 

leerlingenraad te doen inzien verspreidden ze fake news: de zomervakantie zou 

korter worden. Ondertussen heeft de school een leerlingenraad, proficiat!



EEN GOED IDEE  
LANGSGAAN IN DE KLASSEN

Wat wil je dat alle leerlingen weten? Je kande leerlingenraad voorstellen, maar ook 

een stembus meebrengen voor de leerlingen om te stemmen op de schoolregel die 

zij het liefst veranderd willen zien. Denk ook hoe je dit leuk maakt! Een spel, een 

kwisje, …  zodat de leerlingen ook zelf kunnen zien dat de leerlingenraad leuk is! 

 



EEN GOED IDEE 
LED-SCHERMEN

In heel wat scholen hangen LED-schermen waarop je o.a. kan zien welke 

leerkracht er die dag afwezig is. Fijn toch, als ook de aankondiging van jullie 

activiteit (mét toffe tekst en foto) hier op verschijnt?



EEN GOED IDEE VAN 
BERNARDUSTECHNICUM OUDENAARDE

leerlingenraad 

Deze leerlingenraad maakte een lipdub om zichzelf voor te stellen: een video van

een groep mensen die een liedje playbackt. Het resultaat is te zien op YouTube!



EEN GOED IDEE VAN 
leerlingenraad PARIDAENS LEUVEN

Als leerlingenraad kan je op een leuke manier andere leerlingen informeren over 

afspraken op school. Deze leerlingen maakten een meme om duidelijk te maken 

waar leerlingen hulp kunnen vragen.



EEN GOED IDEE VAN 
AGNETENCOLLEGE PEER

leerlingenraad 

Deze leerlingenraad verzon een nieuwe naam. Bij deze vernieuwing hoorde

natuurlijk ook een nieuw logo. Zij lieten dit ontwerpen door een leerling van de

school. Op en top leerlingenparticipatie!



EEN GOED IDEE VAN 
leerlingenraad SINT-CLARACOLLEGE ARENDONK

Deze leerlingenraad deelde zichzelf op in partijen met een duidelijk standpunt. Alle

partijen voerden campagne op het begin van het jaar: zo weet iedereen wie er in

de leerlingenraad zit en ook waar de leerlingenraad mee bezig is.



EEN GOED IDEE VAN 
leerlingenraad SCHEPPERSINSTITUUT MECHELEN

Op dit evenement van leerlingenraad 'Victory' konden alle leerlingen van de school

meteen laten zien dat ze aanwezig waren via hun zelfgemaakte photobooth.



EEN GOED IDEE
PLAN VAN DE SCHOOL

Maak een grappig plan van je school: waar vind je wat? En vooral: waar zit 

de leerlingenraad? 

.



EEN GOED IDEE VAN 
PRIZMA MIDDENSCHOOL INGELMUNSTER

leerlingenraad 

Moeilijke schoolregels? De leerlingen van Prizma Middenschool Ingelmunster

maakten er postkaarten en posters van, met een professionele fotografe. 



EEN GOED IDEE VAN 
SINT-URSULA ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER 

leerlingenraad 

Leerlingenraad Sint-Ursula maakt een tractorritje over de speelplaats. Waarom?

Gewoon, om zichzelf en hun werk in de kijker te zetten!



EEN GOED IDEE VAN 
ASO TEN DOORN

leerlingenraad 

De Leerlingenraad ASO Ten Doorn zoekt nieuwe mensen om toffe

schoolactiviteiten- en veranderingen te brengen. Ze maakten daarvoor een

artistiek filmpje. 



EEN GOED IDEE 
RADIO LEERLINGENRAAD

Twee vliegen in één klap met deze actie: toffe muziek op de speelplaats 

(organiseer eens een DJ-battle) én tussendoor maak ook wat reclame voor 

(de volgende vergadering van) je leerlingenraad!



EEN GOED IDEE 
SCHOOLBORDBERICHT

Ga 's morgens alle klassen af en schrijf je boodschap op het schoolbord. Het

eerste wat alle leerlingen die dag zien is jullie boodschap.



EEN GOED IDEE VAN 
SINT-JOZEFSCOLLEGE AALST 

leerlingenraad 

Deze leerlingenraad ontwierp hun eigen spandoek: groot genoeg en opgehangen

op een plaats waar veel leerlingen passeren. Zo weet iedereen dat ze bestaan!



EEN GOED IDEE VAN 
TICKET TO THE LEERLINGENRAAD

Vraag in een reisbureau of je bagagelabels krijgt (van die kaartjes om je 

adres aan je bagage te hangen) en vul ze in. Deze labels kan je aan 

rugzakken hangen, aan fietsen, aan deurklinken…

Kleef een sticker op de kant van de 
bestemming: ‘Ticket to the 

leerlingenraad. Donderdag 10 
september lokaal 2.14. Welkom!’.



EEN GOED IDEE VAN 
PTI EEKLO

leerlingenraad 

Een eigen naam en logo zorgen voor herkenbaarheid. Plaats ze dan ook in 

het groot op een spandoek, een affiche... of op een eigen T-shirt of pull. 

Uiteraard trek je deze dan ook aan op elke activiteit die jullie organiseren!



EEN GOED IDEE VAN 
BURGERSCHOOL ROESELARE

leerlingenraad 

Deze leerlingenraad kon Donald Muylle overtuigen om voor hen een promo-

filmpje op te nemen. Welke BV willen jullie graag eens voor je camera halen?



EEN GOED IDEE VAN 
leerlingenraad BURGERSCHOOL ROESELARE

De leerlingenraard begint in mei al met het werven van nieuwe leden voor het 

volgend schooljaar. Zo verlies je in september geen tijd en kan je meteen starten 

met leuke acties. Slim gezien!


