
De leerlingenraad op het OVMZ 
 
 
Doel van de leerlingenraad 
 

 De betrokkenheid van de leerlingen te vergroten 
 De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen 
 De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is 
 Aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten 

dat ze mee tellen 
 Het bevorderen van actief burgerschap 
 Leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen 

De organisatie van de leerlingenraad 

Er worden in totaal 8 vertegenwoordigers gekozen. 4 uit de onderbouw (2 BB/KB, 2 Mavo) 
en 4 uit de bovenbouw (2 BB/KB, 2 Mavo).  

Ieder schooljaar worden verkiezingen gehouden. Voor de verkiezingen leggen de mentoren 
hun klassen uit wat een leerlingenraad is, wat er van leden verwacht wordt en hoe de 
verkiezingen verlopen.  

Vervolgens kunnen leerlingen aangeven zich verkiesbaar te willen stellen voor de 
leerlingenraad.  

Alle leerlingen van het OVMZ kunnen 2 stemmen uitbrengen. 1 op een onderbouw leerling 
en 1 op een bovenbouw leerling. Docenten en OOP hebben geen stemrecht. Uit de stemmen 
worden 8 vertegenwoordigers gekozen, evenredig verdeeld over onderbouw-bovenbouw en 
BB/KB-Mavo.  

De vertegenwoordigers kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en een notulant. De 
notulen wordt gecommuniceerd met het lesgevende team, de deelraad en de ouderraad. 
Mentoren bespreken de notulen met hun mentorleerlingen tijdens een mentoruur/check-in. 
Verder wordt de notulen gepubliceerd op onze website zodat ook ouders deze kunnen 
lezen.  

De leerlingenraad komt minimaal 3 keer per schooljaar bij elkaar onder schooltijd. Bij elke 
vergadering is een teamleider en coördinator aanwezig als adviseur en begeleider. De 
teamleider plant deze bijeenkomsten en zorgt voor een geschikte ruimte om te vergaderen. 
Duur van de bijeenkomsten zijn +/- een klokuur.   

De vertegenwoordigers van de raad blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad.  

 

 



Onderwerpen voor de leerlingenraad  

De leerlingenraad neemt ideeën mee van schoolgenoten en vanuit de klas. Mentoren 
inventariseren ideeën/agendapunten met hun klas tijdens een mentoruur. Verder komen de 
leden zelf met agendapunten.  

Voorbeelden van agendapunten kunnen zijn: 

 
- Gebruiksvriendelijkheid van ICT 
- Ervaringen met lesmethodes 
- Hygiëne van de toiletten 
- Adviezen wat betreft schoolfeesten 
- Adviezen wat betreft schoolactiviteiten 
- Inrichting kantine   
- Gebruik mediatheek  
- Lesroosters  
- Inhoud profielen onderbouw  

 

 


