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1. Algemeen 

1.1. Het leerlingenraadreglement mag niet strijdig zijn met het leerlingenstatuut. Indien dit onverhoopt 

toch het geval is, geldt het leerlingenstatuut.  

1.2. De leerlingenraad komt op voor de belangen van leerlingen. 

1.3. Wijzigingen in het leerlingenraadreglement moeten door het leerlingenparlement en de schoolleiding 

goedgekeurd worden. Het leerlingenparlement kan alleen een geldige stem uitbrengen als meer dan 

de helft van de klassen vertegenwoordigd is. 

 
2. Verkiezingen en samenstelling van de leerlingenraad 

2.1. Aan het begin van elk schooljaar wordt in elke klas op democratische wijze een 

klassenvertegenwoordiger gekozen. 

2.2. Alle klassenvertegenwoordigers vormen samen het leerlingenparlement. 

2.3. Het leerlingenparlement kiest zeven leerlingen, zij maken deel uit van de leerlingenraad. 

2.4. Om de continuïteit te waarborgen, worden aan het eind van elk schooljaar drie leden door de 

leerlingenraad democratisch gekozen die het volgende jaar in de leerlingenraad blijven. Zij hoeven 

niet door het leerlingenparlement herkozen te worden.  

2.5. De leerlingengeleding van de MR blijft/komt automatisch in de leerlingenraad. 

2.6. De andere leden van de leerlingenraad kunnen het volgende schooljaar opnieuw deelnemen aan de 

verkiezingen in het leerlingenparlement, mits zij ook klassenvertegenwoordiger zijn. 

2.7. De leerlingenraad bestaat uit minimaal drie oud-leden en maximaal zeven nieuwe leden. 

2.8. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit zo veel mogelijk verschillende jaarlagen en van zoveel 

mogelijk verschillende niveaus. 

2.9. De leerlingenraad kiest elk jaar opnieuw een voorzitter en een vicevoorzitter. 

2.10. De leerlingenraad moet samen met de begeleider van de leerlingenraad elk nieuw schooljaar 

verplicht een leerlingenraadcursus volgen.  

2.11. Het leerlingenparlement kiest elk jaar opnieuw de leerlingengeleding van de 

medezeggenschapsraad. Alle leerlingen kunnen zich verkiesbaar stellen.  

2.12. De begeleider van de leerlingenraad draagt er zorg voor dat alle leerlingen op de hoogte zijn 

van de verkiezingen. Hiernaast moet de begeleider na elke leerlingenraad-vergadering contact 

hebben met een afvaardiging van de raad over de uitvoering van de opgestelde actiepunten. 

 
 
 
3. Taken en rechten van de leerlingenraad 

 
3.1. De leerlingenraad geeft al dan niet gevraagd advies aan de schoolleiding. Dit advies is niet bindend. 

3.2. De leerlingenraad vergadert minimaal één keer per periode met het leerlingenparlement. Hiernaast 

vergadert de leerlingenraad ook één keer per periode met de rector.  

3.3. De leerlingenraad heeft het recht om tijdens vergaderingen en met respect gebruik te maken van de 

faciliteiten van de school.  

3.4. Activiteiten van de leerlingenraad kunnen in overleg tijdens lesuren plaatsvinden, mits er 

toestemming is van de begeleider. De begeleider draagt de zorg voor de absenties.  

3.5. De leerlingenraad heeft het recht met toestemming van de schoolleiding de leerlingen tijdens lesuren 

een mededeling te doen mits de leerlingen geen toets hebben. 


