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Geldend voor de scholen die vallen onder het Christiaan Huygens College: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vastgesteld door het bevoegd gezag op 22 juni 2017 

Instemming verleend door de medezeggenschapsraad op WORDT GEDAAN IN DE NABIJE TOEKOMST 
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ALGEMENE INFORMATIE 

 

 

Beste leerling,  

De leerlingenraad is een democratisch gekozen orgaan dat namens de leerlingen het 

overleg voert met de schoolleiding over zaken die van belang zijn voor de leerlingen. 

De school is een instelling die onderwijs geeft aan kinderen die zich gedurende hun 

schooltijd ontwikkelen tot jongvolwassenen. We nemen deze leerlingen serieus en 

luisteren dus goed naar wat hun mening is over zaken die hun school betreft. 

 

Wil je invloed uitoefenen op zaken die in school spelen dan kun je dat als leerling doen 

via de medezeggenschapsraad of door zitting te nemen in de leerlingenraad. In dit 

statuut is vastgelegd welke positie de leerlingenraad in de school inneemt, hoe de 

leerlingenraad en het bestuur daarvan tot stand komt. Het bestuur van de 

leerlingenraad draagt zorg voor de vergaderingen, verkiezingen en het overleg met de 

schoolleiding. 

 

Heb je belangstelling om deel uit te maken van de leerlingenraad, zoek dan de 

voorzitter van jouw leerlingenraad eens op! Die kan je alles vertellen over hoe je in de 

raad kunt komen en hoe de raad werkt.  

 

Martin van den Berg 

directeur-bestuurder Christiaan Huygens College 

 



leerlingenraad - statuut Christiaan Huygens College 

juni 2017 - 3 - 

Begripsbepaling 

 

De school Één van de locaties van het Christiaan Huygens 

College. 

Leerlingenraad of raad Door de school ingestelde raad van 

scholiervertegenwoordigers, met als doel de school 

te verbeteren.  

Leerlingenraadstatuut Dit statuut waarin de positie van de raad wordt 

uiteengezet. 

Bestuurslid  Lid van het bestuur van de leerlingenraad.  

Leerlingenraadvergadering  Bijeenkomst van de leerlingenraad. 

Directeur De locatiedirecteur/rector van de school.  

College van Bestuur Bevoegd gezag van de school. 
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Leerlingenraadstatuut 

 

1. De leerlingenraad komt op voor de belangen van de leerlingen. Het bestuur van 

de leerlingenraad onderhoudt het contact tussen de leerlingenraad en de 

directeur. De schoolleiding hecht veel waarde aan het overleg met de 

leerlingenraad omdat deze raad als de vertegenwoordiger van de leerlingen 

wordt beschouwd. Uit deze waarde volgt dat voor belangrijke besluiten van de 

schoolleiding, de schoolleiding de leerlingenraad raadpleegt. De leerlingenraad 

mag ook ongevraagd de schoolleiding adviseren.  

 

2. Het bestuur van de leerlingenraad bestaat uit minimaal vijf leden, waaronder 

een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris. De leden van het bestuur 

worden door de leden van de leerlingenraad gekozen. De voorzitter kan een 

beslissende stem uitbrengen wanneer de stemmen in de raad staken. 

 

3. Een leerling heeft een jaar zitting in de leerlingenraad. Aan het einde van het 

schooljaar wordt het bestuur van de leerlingenraad samengesteld uit de 

leerlingenraad. Aan het begin van het daaropvolgende schooljaar worden de 

overige leden van de leerlingenraad gekozen. Uit iedere klas kan één leerling 

zich kandidaat stellen voor de leerlingenraad. Deze leerling wordt zoveel 

mogelijk op basis van een verkiezing binnen de klas afgevaardigd. Het bestuur 

organiseert de hierop volgende verkiezing. De wijze waarop dit gebeurt, wordt in 

het huishoudelijk reglement vastgelegd. Van de leerling die zitting heeft in de 

leerlingenraad wordt actieve participatie verwacht. Hij/zij is immers gekozen en 

dient de belangen van zijn/haar kiezers. Een leerling die niet langer actief 

deelneemt aan de leerlingenraad kan door de overige leden van de raad bij 2/3 

meerderheid uit de raad worden gezet. De betreffende klas wordt dan gevraagd 

om een nieuwe vertegenwoordiger aan te wijzen. 

 

4. De leerlingenraad komt minimaal vijfmaal per jaar bij elkaar. Het bestuur van de 

raad vergadert minimaal evenzoveel keer als de raad bij elkaar komt. Het 

bestuur overlegt daarnaast met de directeur kort voor en/of na de 

bijeenkomsten van de leerlingenraad om de vergadering voor te bereiden of om 

voor opvolging van de vergadering van de raad te zorgen. 

 

5. De leerling die een zetel in de medezeggenschapsraad heeft wordt geacht de 

vergaderingen van de leerlingenraad van zijn/haar eigen school bij te wonen. 

Deze leerling heeft geen stemrecht tenzij hij/zij zelf lid is van de leerlingenraad.  

 

6. Vergaderingen van de leerlingenraad zijn openbaar tenzij de vergadering bij 2/3 

meerderheid anders beslist.  

 

7. De werkwijze van de raad wordt door de raad zelf vastgelegd in een 

huishoudelijk reglement. Dit reglement moet door 2/3 van de leden van de raad 

worden aangenomen of gewijzigd. 

 

8. Vergaderingen van de leerlingenraad en het bestuur van de leerlingenraad 

mogen tijdens schooltijd/lestijd worden gehouden. Een leerling die les heeft 
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(waaronder een toets) tijdens de vergadering overlegt met de docent over het 

tijdstip waarop de les of toets wordt ingehaald.  

 

9. De directeur stelt een ruimte ter beschikking aan het bestuur van de 

leerlingenraad om vergaderingen te kunnen houden. De directeur geeft de 

roostermaker toestemming om deze ruimte in het rooster op te nemen. De 

directeur geeft voldoende faciliteiten aan (het bestuur van) de leerlingenraad om 

de taken van de raad goed te vervullen. 

 

10. Een leerling die zitting heeft in de leerlingenraad mag geen nadelige gevolgen 

ondervinden van hetgeen hij/zij zegt of doet in de raad. 

 

11. In alle gevallen waarin in dit statuut niet is voorzien beslist het College van 

Bestuur van het Christiaan Huygens College. 

 

 

 


