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

Artikel 1: Betekenis
In het leerlingenstatuut staat het volgende opgenomen onder 11.1.2:
“11.1.2 De schoolleiding stelt na overleg met de leerlingenraad een huishoudelijk reglement vast voor
de taak en samenstelling van de leerlingenraad, voor de verkiezing van de leden van de raad, voor de
wijze van overleg tussen de leerlingenraad en de schoolleiding en voor de faciliteiten die de
leerlingenraad bij de uitoefening van zijn taak ten dienste staan.”

Artikel 2: Begripsbepalingen
Achterban:

groep die men vertegenwoordigt.

Docenten:

de aan de school verbonden leraren en andere personeelsleden met
een lesgevende taak.

Inspecteur:

de inspecteur van het voortgezet onderwijs.

Klassenvertegenwoordiger:

een verkozen leerling die zijn/haar klas of laag vertegenwoordigt.

Leerlingen:

alle aan de school ingeschreven leerlingen.

Leerlingenraad:

het vertegenwoordigend orgaan van de leerlingen binnen de school.

Medezeggenschapsraad:

het orgaan binnen de school ten behoeve van overleg, instemming,
advies en medezeggenschap.
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Ouders:

de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen.

Personeelsleden:

de aan de school verbonden leden van de schoolleiding, docenten,
onderwijsondersteunende personeelsleden, stagiaires, vrijwilligers en
toezichthouders.

School:

het Kaj Munk College.

Schoolbestuur:

het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen
omtrent zijn onderwijs.

Schoolleiding:

de rector en de teamleiders.

Schoolreglement:

geheel van regels voor de rechten en plichten van de personen en
organen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap.

Artikel 3: Procedure
Het huishoudelijk reglement van de leerlingenraad wordt vastgesteld, respectievelijk gewijzigd door
de leerlingenraad, onder goedkeuring van de schoolleiding.

Artikel 4: Toepassing
Het huishoudelijk reglement van de leerlingenraad is van toepassing op al haar leden.

Artikel 5: Publicatie
Het huishoudelijk reglement van de leerlingenraad moet toegankelijk zijn voor alle leden van de
leerlingenraad en ook voor de personeelsleden. Iedere leerling moet de mogelijkheid geboden
worden om een exemplaar in te zien, verkrijgbaar via de website van de school.

Artikel 6: Doelstelling
De leerlingenraad heeft tot doel:
a. Het behartigen van de belangen van alle leerlingen.
b. Door middel van adviezen deel te nemen aan de besluitvorming op school.
c. Het regelen en organiseren van activiteiten die in het belang zijn van de leerlingen, of ten goede
komen aan de sfeer op school.
d. De leerlingen inspraak geven in de activiteiten die de leerlingenraad organiseert en hun daarover
voldoende informeren.
e. Het vertegenwoordigen van haar achterban in de medezeggenschapsraad, met name over
gelegenheden die de leerlingen in het bijzonder aangaan.
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Artikel 7: Taak
a. De leerlingenraad heeft een adviserende en organisatorische taak.
b. De leerlingenraad volgt zo goed mogelijk de gang van zaken die leerlingen aangaan binnen de
school, beoordeelt deze, en/of levert constructieve kritiek.
c. De leerlingenraad heeft als taak de samenwerking tussen de leerlingenraad en de overige
geledingen op school te bevorderen.
d. De leerlingenraad heeft als taak haar achterban op de hoogte te stellen van haar standpunten en
van veranderingen in samenstelling en inzichten.
e. De leerlingenraad maakt een jaarplan van haar activiteiten en stelt deze beschikbaar voor ieder die
daar belang bij heeft.
f. Over eventuele zelf verkregen gelden hoeft de leerlingenraad geen verantwoording af te leggen bij
het schoolbestuur (budget). Dit geldt bijvoorbeeld voor donaties of gelden verkregen via een zelf
bedachte actie.

Artikel 8: Bevoegdheid
a. De leerlingenraad mag informatie inwinnen bij de ouderraad en de oudergeleding uit de
medezeggenschapsraad, wordt zo mogelijk betrokken bij hun plannen en krijgt de mogelijkheid
advies te geven aan deze geledingen.
b. De leerlingenraad kan over belangrijke zaken schriftelijk advies inwinnen bij haar achterban,
bijvoorbeeld door middel van een enquête, in overleg met de rector.
c. De leerlingenraad kan desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de
medezeggenschapsraad, met name over gelegenheden die de leerlingen in het bijzonder aangaan.
d. De leerlingenraad kan initiatieven nemen om de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te
waarborgen en te behartigen, na overleg met de rector.

Artikel 9: Samenstelling
a. Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter en een vicevoorzitter.
b. Het bestuur is belast met de leiding van de leerlingenraad en draagt zorg voor de dagelijkse gang
van zaken.
c. Het bestuur vormt het aanspreekpunt voor leden, de schoolleiding en andere geledingen in de
medezeggenschapsraad.
d. De voorzitter vervult de volgende taken:
- Het leiden van de vergadering.
- Zorgdragen voor naleving van het reglement.
- Het bepalen van plaats en tijd van niet voorziene vergaderingen.
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- Tijdens de vergadering aangeven dat een besluit is genomen.
- Het beheren van het archief (post, verslagen etc.)
- Het regelen van een vergaderruimte met de nodige voorzieningen.
e. De rollen worden aangesteld voor de duur van één schooljaar.
f. Verder hebben de leden van de leerlingenraad de volgende rollen: vicevoorzitter (deze vervangt
de voorzitter bij afwezigheid), penningmeester (beheert gelden van de leerlingenraad),
aanspreekpunt leerling, aanspreekpunt personeel, planningsmeester, notulist en voorzitter van het
jaarboek.
f. De leerlingenraad bestaat uit minimaal 6 en maximaal 14 leden. We trachten een juiste
afspiegeling van de school te zijn. Om dit te bereiken streven we naar een gelijk aantal jongens en
meiden binnen de raad. Ook proberen we ervoor te zorgen dat zowel de mavo, de havo als het vwo
worden vertegenwoordigd en er zowel leerlingen uit de onderbouw als bovenbouw deelnemen.

Artikel 10: Aannamebeleid
a. De aanmelding geschiedt via de mail: leerlingenraad@kajmunk.nl, de inloop pauzes, het Instagram
account of persoonlijk via één van de leden.
b. De kandidaat wordt uitgenodigd om zijn inbreng en/of verbeterpunten voor te leggen en ook hoe
hij/zij die wilt verbeteren. Ook vragen wij naar de motivatie van de kandidaat en welke rol hij/zij zou
kunnen vervullen.
c. De kandidaat moet beschikken over goede schoolresultaten en hij/zij zal een toegevoegde waarde
moeten zijn voor de leerlingenraad.

Artikel 11: Vergaderingen
a. Stemgerechtigden zijn alle leden die aanwezig zijn tijdens de stemming.
b. De vergaderingen zijn openbaar.
c. De voorzitter kan al dan niet op verzoek van één van de leden een gedeelte van de vergadering als
besloten verklaren, maar alleen als de meerderheid het hiermee eens is. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij
punten waarin er direct naar leerlingen wordt verwezen. De niet-leden worden dan verzocht de
vergadering tijdelijk te verlaten.

Artikel 12: Orde tijdens de vergadering
a. De vergadering wordt geleid door de voorzitter of, in diens afwezigheid, de vicevoorzitter.
b. Wanneer een lid of gast de vergadering in ernstige mate verstoort (naar mening van de voorzitter),
kan de voorzitter deze persoon verwijderen uit de vergadering.
c. Bij herhaaldelijke verstoring van vergaderingen kunnen de aanwezige leden door middel van een
meerderheid besluiten de persoon in kwestie voor langere tijd de toegang tot de vergadering te
ontzeggen en deze persoon ook voor andere activiteiten op non-actief stellen. Dit geldt ook voor te
veel ongeoorloofde absentie.
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Artikel 13: Algemeen
a. De leden van de leerlingenraad mogen niet uit hoofde van hun lidmaatschap of de wijze van
uitoefening daarvan benadeeld of bevoordeeld worden binnen hun positie als leerling.
b. Het is wenselijk dat een lid van de leerlingenraad zitting neemt in de medezeggenschapsraad.
c. Voor verandering van dit reglement is het bestuur bevoegd, maar dient deze voor instemming
door de schoolleiding aan de leden voor te leggen, na goedkeuring door de rector.

Artikel 14: Faciliteiten
a. De school stelt vergaderruimte beschikbaar voor de leerlingenraad.
b. De school kent budget toe aan de leerlingenraad voor eventuele activiteiten.
c. De school maakt het mogelijk dat de leden van de leerlingenraad deel kunnen nemen aan de
activiteiten van de leerlingenraad.
Artikel 15: Slotbepaling
In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet en het de gang van zaken van de
leerlingenraad betreft, beslist het bestuur.
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