
 

Reglement Leerlingenraad 
 

Dit is het leerlingenraadreglement van SBO Het Mozaïek. 

 

Artikel 1:  

In het leerlingenraadreglement staan alle rechten en plichten van de leerlingenraad.    

 

Artikel 2:  

Het reglement van de leerlingenraad wordt vastgesteld of gewijzigd door de leerlingenraad als 

4 van de 6 leden (of meer) van de leerlingenraad het daarmee eens zijn.  

 

Artikel 3:  

Het reglement van de leerlingenraad is van toepassing op al haar leden.    

 

Artikel 4:  

Het reglement van de leerlingenraad moet in het bezit zijn van alle leden van de 

leerlingenraad. Ook de directeur, alle leerkrachten, de medezeggenschapsraad en de ouderraad 

hebben een exemplaar.  

 

Artikel 5:  

De leerlingenraad heeft verschillende doelen. 

a. De leerlingenraad komt op voor en denkt mee met alle leerlingen.   

b. De leerlingenraad geeft adviezen over de besluitvorming op school. 

c. De leerlingenraad regelt en organiseert activiteiten die in het belang zijn van de leerlingen of 

ten goede komen aan de sfeer op school.   

d. De andere leerlingen krijgen inspraak te geven in de activiteiten van de leerlingenraad en de 

leerlingenraad informeert hen daar voldoende over.   

 

Artikel 6:  

De leerlingenraad heeft verschillende bevoegdheden (mag verschillende dingen). 

a. De leerlingenraad mag informatie inwinnen bij de ouderraad en de oudergeleding in de 

medezeggenschapsraad. 

b. De leerlingenraad kan over belangrijke dingen schriftelijk advies vragen aan de andere 

leerlingen, bijvoorbeeld met een enquête in overleg met de directeur.   

c. De leerlingenraad kan een eigen advies uitbrengen aan de medezeggenschapsraad, vooral 

over dingen die leerlingen aangaan.  

 

Artikel 7: 

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de bovenbouwgroepen. 

Uit elke bovenbouwgroep komen 2 leden. 

Deze leden zijn gekozen door de hele school. 

De leden mogen maximaal 2 jaar in de leerlingenraad zitten.  

Daarna worden er anderen gekozen. 

 

Artikel 8: 

De leerlingenraad komt elke 5 a 6 weken samen in het kantoor van de directeur. 

De vergaderingen vinden plaats onder schooltijd en duren 45 minuten.  

De directeur en de logopedist zijn daar ook bij aanwezig. 



 

Zij zorgen dat de planning voor de leerlingenraad elk schooljaar klaarligt. 

 

Artikel 9: 

De leden van de leerlingenraad mogen gebruik maken van het kopieerapparaat en de 

computers als dat nodig is voor hun bijdrage aan de leerlingenraad. 

De leden van de leerlingenraad mogen tijdens de vergadering een kopje thee of warme 

chocolademelk pakken in de personeelsruimte van de school. 

 

Artikel 10:  

a. Als er gestemd moet worden over een voorstel, wordt dat gedaan door alle leden van de 

leerlingenraad.  

b. De vergaderingen zijn openbaar, dus als een klas een keer mee wil kijken, dan mag dat.  

c. De voorzitter kan een gedeelte van de vergadering besloten verklaren, maar alleen als 4 van 

de 6 leden dat ook willen.  

 

Artikel 11:  

a. De vergadering wordt geleid door de voorzitter (de directeur of de logopedist) 

b. Als een lid van de leerlingenraad of gast de vergadering in ernstige mate verstoort (naar 

mening van de voorzitter), kan de voorzitter deze persoon de verdere toegang tot de 

vergadering ontzeggen.   

 

Artikel 12:  

a. De leden van de leerlingenraad mogen geen misbruik maken van hun positie. 

b. Notulen van de vergadering kunnen bij de directeur worden opgevraagd door de leden.  

 

Handtekeningen leden: 

 

 


