
Leerlingenparticipatiebeleid

Inleiding
Iedere school is verplicht om een leerlingenparticipatiebeleid te hebben. Dit stuk is opgesteld
door de leerlingenraad en de schoolleiding. Het is ter instemming voorgelegd aan de
leerlinggeleding van de MR.

Leerlinggeleding medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad zitten leerlingen, ouders en personeel van de school. Deze
raad vergadert met de directie over zaken in de school. Onderwerpen die aan bod komen in
de raad zijn onder andere beleidsvraagstukken, de begroting, formatie, leerlingenstatuut,
schoolkosten en het schoolplan. Op het verzoek van leerlingen kunnen ook andere
onderwerpen besproken worden in de raad. De leerlingen in de MR hebben
instemmingsrecht op zaken die gericht zijn op de school alsmede adviesrecht over
ontwikkelingen binnen de school. Er zitten drie leerlingen in de medezeggenschapsraad,
deze worden verkozen voor een periode van drie jaar. Daarna kunnen ze herkozen worden.
Het is de taak van de MR-leden om de leerlingen te vertegenwoordigen. Dit gebeurt allemaal
binnen de regelgevende kaders van de wet op medezeggenschap. Voor de leerlingen in de
MR kunnen extra scholing en reiskosten worden gefaciliteerd. Ook is er een kleine
vacatievergoeding voor de leerlingen in de MR.

Leerlingenraad
Op beide locaties van de school is een leerlingenraad actief. Deze bestaat uit een groep van
minimaal drie leerlingen afkomstig uit verschillende jaarlagen. Zij vergaderen op regelmatige
basis (minimaal zes keer per jaar). Ze bespreken de gang van zaken op school voor zover
die verband houdt met leerlingen. Ze kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen
aan de schoolleiding. Daarnaast is er ruimte om een bijdrage te leveren aan diverse
activiteiten die op school georganiseerd worden.
Minimaal vier keer per jaar voeren de leerlingenraden informele gesprekken met de
schoolleiding (of een afvaardiging daarvan) en treden vooral op als klankbord.
De leerlingenraden worden begeleid door twee docenten die hiervoor gefaciliteerd worden.
Het voorzitterschap wordt ingevuld door een leerling.

Voor de leerlingen in de leerlingenraad wordt elk jaar een kerstgeschenk geregeld.
Daarnaast wordt de leerlingenraad een keer per jaar in de gelegenheid gesteld om buiten de
school een dag te overleggen over wat ze dat jaar gaan doen en over de nieuwe
onderwijsontwikkelingen in de school.

Facilitering (zie ook leerlingenstatuut):
* tijd om deel te nemen aan activiteiten van de leerlingenraad (dit kan deels onder lestijd)
* mogelijkheid om te vergaderen op school (ruimte, kast etc.)
* mogelijkheid om aan scholing deel te nemen, bijvoorbeeld LAKS
* eventuele reiskosten die gemoeid zijn met scholing

Leerlingpanels
Om de input van leerlingen binnen de school laagdrempelig te houden, organiseert iedere
teamleider minimaal een keer per jaar een leerlingpanel voor zijn afdeling. Aan dit panel



neemt in principe uit elke klas een leerling deel (in Horn de klassenvertegenwoordiger). Uit
praktische overwegingen kan ervoor gekozen worden de gesprekken per leerjaar en/of
schoolsoort te organiseren.
Met de leerlingpanels wordt besproken wat er goed gaat op school, wat beter kan of wat de
leerlingen graag extra zouden willen zien. De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken
worden gebruikt bij de voorbereiding van de panels. Op deze manier kan de schoolleiding
eerstehands feedback krijgen van de leerlingen.

Schoolparlement
Om de betrokkenheid van de leerlingen bij het beleid van de school te vergroten wordt op de
locatie Horn in schooljaar 2021-22 een leerlingenparlement (werktitel) georganiseerd. Het is
de bedoeling dat alle schoolsoorten en leerjaren hierin vertegenwoordigd zijn. Tijdens een
dagdeel bespreken de leerlingen een aantal voor hen belangrijke thema’s. De uitkomst
wordt gepresenteerd aan de schoolleiding. De leerlingenraad levert een belangrijke bijdrage
aan de organisatie van het schoolparlement.
Na afloop vindt een evaluatie plaats. Daarna wordt besloten of het schoolparlement vaker
georganiseerd wordt, eventueel ook in de locatie Heythuysen.

Communicatie
Het leerlingenparticipatiebeleid zal op verschillende manieren onder de aandacht gebracht
worden bij de leerlingen.
* tijdens mentorlessen in het begin van het schooljaar
* tijdens de ouderavonden in het begin van het schooljaar
* gedurende het schooljaar vertelt de leerlingenraad in ieder geval in alle brugklassen wat de
raad en de MR inhouden.
* mentoren kunnen leerlingen aandragen die een waardevolle bijdrage aan de
leerlingenraad en/of MR kunnen leveren.
* op de website van de school


