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We hebben op school een 
kinderraad. De raad bestaat uit 2 
leerlingen vanuit iedere groep. 
Uit de groep Antartica neemt dit 
schooljaar 1 leerling deel omdat 
de groep nog klein is. Dit 
schooljaar zijn de volgende 
leerlingen in de leerlingenraad 
gekozen: 

Leden: 

Noord-Amerika: Dante, Emina 

Europa: Yada, Matijs 

Azië: Madelief, Lukas 

Noordpool: Gwen, Jayden 

Afrika: Emma, Tijn 

Oceanië: Liam, Sirina 

Antartica: Elisha 

Leerkracht: juf Tineke 
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Waarom een  
kinderraad?        

 De leerlingen hebben een 
eigen stem binnen de 
schoolorganisatie, zodat ze 
weten dat ze meetellen.  

 Ze maken spelenderwijs 
kennis met democratische 
beginselen.  

 Betrokkenheid met school 
van leerlingen bevorderen.  

 Verantwoordelijkheid voor 
schoolse zaken 
bevorderen.  

 De leerlingen een beter 
inzicht in de organisatie 
van de school bijbrengen.  

 Kwaliteit van de 
schoolorganisatie 
bevorderen.  

 De leerlingen laten 
ondervinden wat 
realistisch en haalbaar is.  

 Bevorderen van actief 
burgerschap.  

 

 

 

 

  Kinderraad 
 

 



 In alle groepen, vanaf leerjaar 
4 worden jaarlijks aan het 
begin van het jaar 
verkiezingen gehouden. 
De leerkracht mag dit naar 
eigen inzicht doen: een grote 
campagne of gewoon een 
kringgesprek met een 
stemronde.  

 In elke groep worden 2 
leerlingen gekozen die 
namens de groep het woord 
zal voeren in de kinderraad.  

 De oudste leerlingen leiden 
de vergadering en stellen de 
agenda op. 

 De notulen worden 
gepubliceerd op de website 
en bij de Tuimelbrief. 

 De kinderraad komt ongeveer 
5 keer per jaar bij elkaar 
onder schooltijd of op enig 
moment dat één van de leden 
daartoe oproept.  

 Bij elke vergadering is een 
leerkracht als vraagbaak 
aanwezig  

 De leden van de 
leerlingenraad lichten de 
besluiten van de 
leerlingenraad toe in hun 
eigen klas.  

 De leerlingen blijven een heel 
schooljaar in de 
leerlingenraad, maar zijn 
herkiesbaar.  

 

Hoe is de organisatie? 

De leerlingen hebben 

een eigen stem binnen 

de schoolorganisatie, 

zodat ze weten dat ze 

meetellen. 

Bijschrift met uitleg 

over afbeelding of  
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 De kinderraad neemt ideeën mee 
vanuit de klas.  

 Leden van de kinderraad worden 
aangesproken  

 Een kringgesprek voor de 
vergadering gaat vooraf aan het 
vaststellen van de agenda.  

 Leden van de kinderraad komen 
zelf met ideeën.  

 Het team kan bespreekpunten 
inbrengen.  

 Punten vanuit de kinderraad 
kunnen meegenomen worden 

naar de ouderraad, de 
medezeggenschapsraad of het team.  

 Het gebruik en de inrichting van het 
schoolplein.  

 Advies bij de organisatie van het 
schoolreisje of andere activiteiten.  

 Bevindingen bij het gebruik van 
lesmethodes.  

 Adviseren bij allerhande festiviteiten.  
 

 

 

 

Waar en wanneer vergadert de 
kinderraad? 

Onder schooltijd in de 
personeelsruimte. 
 

 

Waarover kan de kinderraad vergaderen? 

Hoe is het kiesreglement? 

 Elk schooljaar worden tijdens de eerste 
schoolmaand nieuwe verkiezingen 
gehouden.  

 Tijdens deze verkiezingen worden uit 
iedere groep 2 leerlingen gekozen die 
gedurende het hele schooljaar zullen 
zetelen in de leerlingenraad.  

 Leerkrachten mogen niet deelnemen aan 
de stemming.  

 Kinderen mogen niet 2 jaren achter elkaar 
in de kinderraad plaatsnemen. 

 Het maakt niet uit of er twee jongens, twee 
meisjes of een jongen en een meisje 
gekozen worden per klas.  

 Broertjes en zusjes mogen tegelijk in de 
kinderraad zitten. 
 

 

Foto 

 Van boven naar onder vlnr  
Juf Tineke, Sirina, Gwen, Yada, Emina, Elisha, 
Madelief, Emma, Lukas, Tijn, Jayden, Matijs, 
Liam, Dante 
 



 

27 september 2019 

Aanwezig: Dante, Emina, Yada, Matijs, Madelief, Lukas, Gwen, 

Jayden, Emma, Tijn, Liam, Sirina, Elisha, juf Tineke 

1. Opening 
Juf Tineke opent de vergadering. 

 
2. Voorstelrondje 

We stellen ons aan elkaar voor en de kinderen vertellen waarom zij graag in de 

kinderraad willen. Ook vertellen ze hoe de verkiezingen in de groep verlopen 

zijn. 

 
3. Wat is de kinderraad? 

 Uit iedere groep nemen 2 kinderen deel aan de kinderraad. Ongeveer 5 keer 

per jaar vergaderen we.  

 De leden van de kinderraad nemen ideeën mee vanuit de klas voor iedere 
vergadering vragen ze of er nog dingen zijn die de klas in de kinderraad 
besproken wil hebben 

 Na iedere vergadering worden de notulen voorgelezen in de groep 

 Het is de bedoeling dat de leden van de kinderraad zelf punten in brengen 
voor in de vergadering 

 De leerkrachten kunnen ook bespreekpunten inbrengen.  
 Punten vanuit de kinderraad kunnen meegenomen worden naar de 

ouderraad, de medezeggenschapsraad of de leerkrachten.  
 Voorbeelden van gespreksonderwerpen zijn bijvoorbeeld meedenken over de 

bestemming van de schoolreis, meedenken over andere activiteiten 

 Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.  
 Adviseren bij allerhande festiviteiten.  

 

4. Op welke manier kunnen de andere kinderen gesprekspunten 

inbrengen?  

 Welke groepen willen een brievenbus in de groep? Welke andere 

mogelijkheden? Per groep mogen de kinderen beslissen op welke manier zij 

dit willen. De groepen Europa, Noordpool. Afrika, Oceanië en Antartica 

kiezen er voor om een brievenbus te maken zodat kinderen daar hun briefjes in 

kunnen stoppen. Noord-Amerika wil een bus voor tips en een voor tops 

maken. Ook willen zij een schriftje neerleggen waarin kinderen dingen kunnen 

opschrijven. In groep Azië kiezen de kinderen ervoor om geen brievenbus neer 

te zetten maar dat kinderen de leden van de kinderraad zelf aan kunnen 

spreken als zij iets besproken willen hebben. 
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We spreken af dat Emina Elisha helpt en dat Gwen, Jayden en Matijs Emma 

en Tijn zullen helpen. 

 
5. Anti pestcoördinatoren 

 Juf Tineke vertelt over het anti-pestprotocol. Deze is begin van het schooljaar 

in alle groepen besproken. We vinden het heel belangrijk dat iedereen zich op 

school veilig voelt. Als iemand zich toch niet prettig voelt is het belangrijk om 

naar je eigen juf of meester te gaan. Mocht dit niet voldoende zijn dan zijn er 

op school twee anti-pestcoördinatoren: juf Eva en juf Tineke. Met elkaar 

zoeken we naar oplossingen. 

 
6. Stukje over jezelf maken 

 Alle leden schrijven een stukje over zichzelf waarin ze zichzelf voorstellen. 

We spreken af dat we elkaar daarmee helpen. Gwen zal Tijn helpen, Jayden 

zal Emma  helpen en Matijs zal Sirina helpen. Voor vrijdag 11 oktober levert 

iedereen het stukje in bij juf Tineke. Zij heeft alle leden haar email adres 

gegeven. 

 
7. Rondvraag 

Wie heeft er nog een vraag voor de rondvraag? 

Een aantal kinderen geeft aan de volgende vergadering graag over het 

schoolplein te willen praten.  

 

Email adres juf Tineke om gespreksonderwerpen en stukjes voor het voorstellen naar 

te mailen: tmaasland@o2a5.nl 

 

 

 

   
          O.B.S. De Tuimelaar 
          Raadhuisplein 1 
          2957 RK Nieuw-Lekkerland 
            
                0184-820994 

 

Nieuwsbrief leerlingenraad  

 

 

 

mailto:tmaasland@o2a5.nl

