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Vooraf

Module 3 gaat dieper in op inspraak en participatie. Hoe kun je met je leerlingen deelnemen aan 
democratische structuren? Om dat goed te kunnen, moeten leerlingen weten en inzien hoe 
besluitvorming totstandkomt. Deze module kijkt eerst naar de eigen leefomgeving en daarna naar  
de school, naar hun school. Module 4 kijkt vooral naar de overheid. 
De leerlingen zullen beseffen dat participeren ook betekent dat je de democratische regels moet 
respecteren.  
Iedereen heeft recht van spreken maar ook de plicht naar de anderen te luisteren. Je kan de regels 
niet zo veran deren dat ze enkel voor jezelf voordelig zijn en anderen onnodig nadeel berokkenen. 

De leerlingen moeten ook ervaren dat het organiseren van verkiezingen een manier is om te kunnen 
participeren. Zo tonen ze dat ze willen meewerken, dat ze willen participeren. Ook van de school 
wordt een inspanning gevraagd om dit project tot een goed einde te brengen. De school moet 
openstaan voor de stem van de leerlingen, zodat hun stem wel degelijk kracht heeft. 
Een democratische instelling van de school in het algemeen en van haar leerkrachten in het  
bijzonder is onontbeerlijk. Het is belangrijk om inspraak niet (alleen maar) te simuleren. Geef de  
leerlingen daadwerkelijk inspraak. Uiteraard bepaalt elke leerkracht, elke school, afgaande op de 
eigen school cultuur, hoever hij of zij daarin wenst te gaan. Het heeft echter geen zin te doen alsof. 
Slechts daadwerke lijke participatie kan resulteren in een democratische reflex.
 

Deze module ziet eruit als volgt: 

Participatie wordt gradueel opgebouwd. 
 · In een eerste thema nemen we een kijkje in de leefomgeving van de kinderen: het gezin,  

de sportvereniging, de gemeente, … Hebben ze daar inspraak en hoe verloopt die? 
 · Daarna richten we ons op de klas. 
 · In derde instantie richten we ons op de eigen school. 
 · Ten slotte richten de leerlingen een leerlingenparlement op waarvoor zij verkiezingen moeten 

organiseren. 

De activiteiten die in deze module worden voorgesteld moeten als voorbeeld worden bekeken.  
De creatieve leerkracht vindt wellicht andere voorbeelden die beter bij de eigen situatie passen. 
Misschien is het aangewezen participatie eerst binnen de klas te laten werken. Stap niet te snel over 
naar het schoolniveau. In de klas is het voor de leerlingen makkelijker om een aantal vaardigheden  
in te oefenen en voor de leerkracht om bij te sturen. Daarna kan eventueel een vorm van leerlingen
parlement worden opgericht. 
 

Tijdsverloop 

Deze module kun je het best opsplitsen. Richt eerst een klassenraad op. Dat moet kunnen op  
100 minuten. Zorg ervoor dat die goed functioneert. Denk in tweede instantie aan een leerlingen
parlement. Afhankelijk van de opzet kan dit meer tijd in beslag nemen. 
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Doelstellingen

Cognitieve doelstellingen 

De leerlingen 
 · verwerven inzicht in de werking van de besluitvorming (bijvoorbeeld reglementen)  

in de klas, de school en politieke instellingen, met name de gemeente; 
 · zien in dat bij het maken van afspraken en reglementen verschillende geledingen  

aan bod moeten komen; 
 · verwerven inzicht in de werking, bedoeling en organisatie van de verschillende 

verkiezingen in ons land. 

Vaardigheden 

De leerlingen 
 · kunnen zelf stappen bedenken om in de besluitvorming binnen klas, school en 

gemeente inspraak te krijgen; 
 · kunnen zelf verkiezingen organiseren met een duidelijk doel waaraan duidelijk 

omschreven regels en voorwaarden worden gekoppeld; 
 · kunnen zelf argumenten pro of contra een reglement aangeven en staven; 
 · kunnen eigen meningen duidelijk formuleren en verdedigen, met respect voor 

andermans mening;
 · komen in samenspraak tot een oplossing voor onrechtvaardigheid; 
 · kunnen zich organiseren en opbouwend samenwerken binnen een klassenraad. 

 

Attitudes 

De leerlingen 
 · ervaren onrechtvaardige situaties in de eigen 

klasomgeving;
 · ervaren dat regels in een democratie noodzakelijk zijn;
 · nemen een positiefkritische houding aan bij de 

reglementeringen van verkiezingen en de 
besluitvorming in verschillende leefkringen; 

 · brengen respect op voor andere opinies en 
argumenten in een debat; 

 · kunnen zich neerleggen bij beslissingen die op  
een democratische wijze werden aangenomen; 

 · tonen engagement als hen gevraagd wordt om  
zelf deel te nemen aan besluitvorming binnen  
de klas en de school. 
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Het materiaal

1. Inspraak in onze omgeving

Lesverloop: aandachtspunten Lesverloop: aandachtspunten 

Start deze module met een rollenspel. Laat de leerlingen in groep één situatie ‘uit het leven gegrepen’ 
uitbeelden en bespreken. Het is op dit moment niet belangrijk dat in die groepen het element 
inspraak aan bod komt. In de nabespreking let je immers vooral op de taakverdeling in de groep,  
of iedereen aan bod is gekomen en op welke manier er is beslist. 

Lesverloop: werkwijze Lesverloop: werkwijze 

 De handen uit de mouwen
Verdeel de klas in groepjes van vier leerlingen. Laat hen een van de volgende situaties kiezen. Die 
keuze kan helemaal vrij gebeuren, of juist heel gericht. Iedereen beeldt bijvoorbeeld uit hoe het er 
thuis aan toe gaat of elke groep krijgt een andere opdracht. 

De mogelijke opdrachten vinden de leerlingen op opdrachtenblad 21. De vijfde mogelijkheid gaat 
over een klassituatie. Als je deze laat uitbeelden door de leerlingen, kun je daarna meteen aansluiten 
bij punt 2. Inspraak in de klas en het opdrachtenblad 22.
 
Mogelijkheid 1 
Zaterdagavond is het filmavond thuis, iedereen gezellig voor tv. Jouw ouders hebben een film 
uitgekozen maar jij wilt absoluut een andere film bekijken. Wie beslist? Jij of je ouders? Beeld  
de discussie uit die aan die beslissing voorafgaat.

Mogelijkheid 2 
Je kan het ook op andere gebieden oneens zijn met je ouders. Hier volgt een aantal voorbeelden, 
kies er één uit: kle ren kiezen en kopen, de vakantie plannen, familiebezoek, wat eten we vanavond,... 
Beeld ook hier de discussie uit. 

Mogelijkheid 3 
In de vereniging waarvan je lid bent (sportclub, toneelvereniging, tekenschool, …) zit een kind dat 
door zijn hou ding de hele sfeer verpest. Hoe reageer je op het gedrag van dat kind? Wat zal jij doen 
om aan die houding iets te veranderen? 

Mogelijkheid 4 
Op de hoek van je straat gebeuren veel verkeersongevallen. Hoe kan jij je mening hierover kwijt aan 
de mensen die hiervoor bevoegd zijn? 

Mogelijkheid 5 
Als jullie samen spelen tijdens de speeltijd, wie bepaalt er dan wat er wordt gespeeld?  
En hoe gebeurt dat? 

 Rond de tafel
Als iedereen zijn rol heeft gespeeld volgt een nabespreking. De bedoeling hiervan is om samen  
tot de vaststelling te komen dat er in elke kring besluiten moeten worden genomen. Bespreek  
de verschillende gespeelde oplossingen. Onderzoek wie verantwoordelijk is voor de beslissing in  
die kring. Onderzoek ook in hoeverre de kinderen konden (mee)beslissen. 
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Als er zich in de buurt van de school een onveilige verkeerssituatie voordoet, kun je dit moment 
aangrijpen om een brief te schrijven naar het gemeentebestuur. Zo kun je persoonlijk vaststellen  
of je in deze situatie inspraak hebt of niet. 

2. Inspraak in de klas
 

Lesverloop: aandachtspunten Lesverloop: aandachtspunten 

Vanuit de dagelijkse (kinder)realiteit inzake beslissingsrecht, participatie en inspraak kom je tot het 
deelnemen aan verkiezingen (als vorm van deelname aan democratie). De vijfde mogelijkheid uit 
opdrachtenblad 21 kun je gebruiken als aanloop naar dit deel. De nabespreking van die vijfde 
mogelijkheid kan hier als start dienen. 

Het begrip democratie heeft reeds inhoudelijke invulling gekregen in de tweede module. Deze derde 
module sluit dan ook naadloos aan bij de laatste fase in de vorige module. Maar ook als die niet 
behandeld is, kun je moeiteloos starten met module 3. Democratie is immers inherent aan de 
leerdoelen in deze derde module. 

Lesverloop: werkwijze Lesverloop: werkwijze 

 De handen uit de mouwen
Confronteer de leerlingen met een grove onrechtvaardigheid. Geef ze op een dag bijvoorbeeld 
enorm veel huiswerk mee naar huis. Dit ‘enorm veel’ moet zo ver gaan dat er reactie komt vanuit  
de klasgroep. Deze instap werkt zeker. Toch kan elke leerkracht voor zijn klas beter een eigen  
instap uitwerken, helemaal toegespitst op de klas- of schoolcontext. Vertrek bijvoorbeeld vanuit  
de vaststelling dat bepaalde regels niet meer worden nageleefd en dat daarom de regels in het 
algemeen zullen verstrengen. Dat kun je ook doen op basis van wat je hebt gezien toen een groepje 
mogelijkheid 5 uit het eerste thema uitbeeldde. Of geef een paar strenge regels, bijvoorbeeld: geen 
ballen meer op de speelplaats, sportschoenen zijn niet toegelaten, wie zijn boeken beschadigt, moet 
de herstellingen zelf uitvoeren,... 
 
Laat de leerlingen in een klasgesprek tegen deze gang van zaken protesteren. In en door dat gesprek 
leren leer lingen luisteren, zich uiten, argumenten naar voren brengen,...
Zoek samen met je leerlingen naar een aanvaardbare oplossing voor dit probleem (het huiswerk of 
het verstrengde reglement), dat wil zeggen een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. 
Belangrijk is hier dat leerlingen samen met de leerkracht een oplossing vinden. Iedereen heeft 
argumenten, de leerkracht zowel als de leerling, naar iedereen wordt geluisterd. Deze instap sluit aan 
bij de rechten en de plichten uit de eerste module.

Na deze grondige dialoog kun je de bespreking openen met de vraag:
Stellen zich nog andere problemen, ‘onrechtvaardigheden’ binnen onze klas? 
Deze stap is zeer belangrijk want hierin ligt de reden vervat om een klassenraad op te richten.  
Verdeel de klas in groepjes en zet hen aan het werk met opdrachtenblad 22.
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 Rond de tafel
Kijk met de klas terug op de manier waarop de groepen hebben overlegd. Geef hen opdrachten
blad 23.Laat hen dat blad individueel invullen. Zo kun je nagaan hoe het overleg verlopen is. 

Vragen

Wat is in het overleg het belangrijkste?

Is jullie gesprek in dat opzicht goed verlopen?

Mogelijke antwoorden

Respect voor de mening van de andere, 
luisteren naar de andere, zelf ook zijn 
steentje willen bij dragen.

Zet het gesprek nu inhoudelijk verder en keer terug naar het uitgangspunt.

Vragen

Hoe gaan we nu wat beter kan in onze klas
verbeteren? Wat kunnen we eraan doen?

Hoe kunnen we hier in de toekomst beter aan 
werken?

Hoe kunnen we problemen opvangen en
daar een oplossing voor bedenken die door
de gehele klas wordt gedragen?

Mogelijke antwoorden

Belangrijke bedenking hierbij:
de oplossingen mogen nooit van één kant
komen; de leerlingen moeten ook 
verantwoordelijkheden nemen.

Het is de bedoeling om een afspraak voor  
de toekomst te maken, een eerste vorm  
van inspraakorgaan op te richten  
(= klassenraad).

 We doen er wat mee
We richten een klassenraad op. We maken hierbij duidelijke afspraken.

Vragen

Wie wil er voorzitter zijn en als er meer dan
één kandidaat is, hoe kiezen we dan onze
voorzitter?

Stel dezelfde vraag voor de secretaris.

Welke werkafspraken maken we en in welke
taken voorzien we?

Wie leidt het gesprek?

Wie schrijft het verslag?

Mogelijke antwoorden
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Spreken we een beurtrol af?
Hoe doen we dat?

Hoe kan iedereen aan bod komen?
Hoe nemen we beslissingen?

Wanneer houden we een klassenraad?
Pikken we daarvoor een vast moment uit?

Hoe bepalen we de agenda? Hangen we
bijvoorbeeld een brievenbus in de klas waarin 
iedereen zijn opmerkingen, vragen, … kan 
deponeren?

In dit gesprek moet je scheidsrechter spelen. De leerlingen moeten zelf de verantwoordelijkheid 
kunnen opnemen om dit goed te laten verlopen. 

Het is belangrijk dat deze klassenraad geen machtsspelletje wordt, waarbij enkel de sterke kinderen 
op het voorplan treden (iedereen moet zijn mening kunnen uiten). 

De eerste agenda voor de eerste echte klassenraad kan starten met de knelpunten die op de 
voorgrond zijn getreden bij de bespreking in groepjes van opdrachtenblad 22. 

Daarna wordt de agenda bepaald door de afspraken die daaromtrent zijn gemaakt. Laat de leerlingen 
de eerste agendapunten noteren op opdrachtenblad 24. 

Maak een foto van de eerste klassenraad en hang die op in de klas. 
 
Het houden van een klassenraad mag niet beperkt blijven tot een eenmalige gebeurtenis. Het dient 
geleidelijk in het klasleven geïntegreerd te worden. De procedure houdt in: voorstellen aanbrengen 
(voldoende tijd geven!), de wenselijkheid ervan bespreken, voor en nadelen afwegen, ... Die 
voorstellen kunnen bij consensus of bij stemming aanvaard of verworpen worden.

Een mogelijke methode om op een rustige manier de agenda van de opeenvolgende (wekelijkse) 
klassenraden te bepalen is de volgende. Leg in de klas twee schriftjes: een schriftje ‘ikvindgoeddat’ 
en een schriftje ‘ikvindnietgoeddat’. De leerlingen mogen daar vrij in noteren wat ze goed of niet 
goed vinden. Ze doen dat met vermelding van hun naam. Leg per week een moment vast om samen 
deze schriftjes te bespreken. Als daar zaken in voorkomen die het klasgebeuren kunnen bepalen, 
kun je hier een democratische stemming over houden. Dat kan ook zeer eenvoudige dingen 
betreffen: onder andere of we de pennenzak wel of niet op de bank leggen en hoe we in de rij staan. 

Zorg ervoor dat de klassenraad eerst goed functioneert voordat je overgaat naar de volgende stap.
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3. Inspraak op school

Lesverloop: aandachtspunten Lesverloop: aandachtspunten 

Op de agenda van de klassenraden verschijnen onvermijdelijk punten die binnen de klas niet kunnen 
worden opgelost. Dit thema gaat daarom een stap verder. Sommige afspraken die het leven op 
school in grote mate bepalen, komen niet in de klas tot stand maar binnen de school. Het is dan  
ook moeilijker om daar als leerling zicht op te hebben en inspraak in te hebben. Je kan hier op  
twee manieren aan het werk gaan. Ofwel vertrek je van het schoolreglement. Je toetst één van de 
agendapunten van de klassenraad aan het schoolreglement en uiteindelijk het hele schoolreglement 
aan het principe van inspraak. De tweede mogelijkheid is dat je vertrekt van een regel die het 
schoolleven plots en ingrijpend verandert zonder inspraak van de leerlingen.

Lesverloop: werkwijze Lesverloop: werkwijze 

 Mogelijkheid 1

 De handen uit de mouwen
Ga met de klas op zoek naar bepaalde afspraken in de school. Waar zijn die afspraken 
samengebracht? 
Neem het schoolreglement bij de hand. Laat het aan de leerlingen lezen. Vraag hen ook of ze het 
reglement kennen? Spreek met hen af dat je de directie zal uitnodigen om over het schoolreglement 
te praten. De leerlingen kunnen dan de directie interviewen. Je geeft hen opdrachtenblad 25 met vragen 
aan de directie of je laat hen zelf een reeks vragen opstellen die betrekking hebben op het reglement.  

Mogelijke vragen

Wie stelt het schoolreglement op?

Hoe is dat reglement totstandgekomen?

Wie heeft daarbij inspraak? Leerkrachten?
Ouders? Leerlingen?

Hebben de leerlingen hierbij inspraak?

Hebben de leerlingen recht op inspraak?

Bij welke punten uit het reglement kunnen de 
leerlingen inspraak hebben?

Wordt het reglement regelmatig aangepast?

Is er bij de opstelling van het reglement rekening 
gehouden met de leerlingen die dit reglement 
moeten kennen?

Wanneer is dit reglement voor het laatst 
aangepast?

Mogelijke antwoorden

De antwoorden op deze vragen zijn 
afhankelijk van school tot school.
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 Rond de tafel
Bespreek nu even de antwoorden van de directie. Neem daarvoor opdrachtenblad 26. 

Vragen

Wat vonden jullie de belangrijkste vraag die
aan de directie is gesteld?

Wat vonden jullie het meest opvallende antwoord?

Wat vind je in het schoolreglement dat specifiek 
verwijst naar jullie, leerlingen van de 3de graad?

Bij welke punten uit het reglement willen jullie 
inspraak hebben?

Zijn er dingen die je zou willen veranderen?

Hoe ga je dat aanpakken?

Kan de klassenraad daarbij een rol spelen?

En de klassenraden van de andere klassen?

Antwoorden

Op dit punt wordt de conclusie gemaakt dat een klassenraad met alle klassen samen niet werkbaar 
is. We zijn dan met te veel. 
Dat kunnen we alleen oplossen door afgevaardigden te kiezen, namelijk klasafgevaardigden.

 Mogelijkheid 2 

 De handen uit de mouwen
Als het onmogelijk is om het schoolreglement kritisch te laten evalueren door de leerlingen, dan 
kun je toch aan de slag met dit onderdeel. Een mogelijkheid is dat een regel met betrekking tot het 
leven op school ineens en zeer ingrijpend wordt veranderd.
Kinderen mogen geen sportschoenen meer dragen, vanaf morgen draagt iedereen een uniform, op 
de speelplaats mag niet meer met ballen worden gespeeld, op de speelplaats mag je niet meer 
rennen. De boekentassen mogen niet meer op de grond gezet worden, er mag op de speelplaats niet 
gesnoept worden, niemand gaat nog op schoolreis, de zwemlessen worden afgeschaft,...

Met deze activiteit kun je het best ’s morgens starten. Hang op de deur een kaart met daarop 
(bijvoorbeeld) “VERBODEN VOOR KINDEREN MET EEN BLAUWE BROEK”.
Dit wil zeggen dat de kinderen met een blauwe broek buiten MOETEN blijven. De leerkracht begint 
met de normale gang van zaken. Hij laat de reacties van de kinderen, binnen en buiten de klas, 
komen zonder daar dadelijk en expliciet op te reageren.
Deze activiteit mag best een tijdje duren.
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 Rond de tafel
Haal de uitgesloten kinderen terug in klas en reflecteer over de vorige activiteit. (Deze reflectie kan 
uiteraard ook als een klassenraad worden opgevat.) 
De agenda kan er als volgt uitzien:

Vragen

Hoe voelden de kinderen zich binnen/buiten
de klas?

Waarom zijn er kinderen buitengesloten?

Bestaan er in de school afspraken over kledij,
modesnufjes, smartphones...?

Kunnen wij hier (in de klas of in de school) 
kinderen buitensluiten om een bepaalde reden?

Hoe reageer je op zulke onrechtvaardigheden?

Antwoorden

Suggestie 
Maak eens een lijstje met de dingen die de leerlingen moeten doen, niet mogen doen en die jullie als 
onrechtvaardig beschouwen.

4. Het oprichten van een leerlingenraad

Lesverloop: aandachtspunten Lesverloop: aandachtspunten 

Belangrijk bij deze fase is dat er bij de leerlingen een nood aan inspraak leeft. Die inspraak kan 
gekoppeld worden aan een bepaald thema (bijvoorbeeld onze school is een sportieve school),  
aan een bepaalde activiteit (geld of kleren inzamelen voor een solidariteitsactie, een schoolfeest 
organiseren) of aan een bepaalde vorm van beleid (afvalbeleid op school) waarbij de leerlingen 
vanzelf zeer sterk betrokken zijn. Uit de vorige fase bleek bovendien dat directe democratie moeilijk 
zou werken. Daarmee bedoelen we dat je heel moeilijk met alle leerlingen samen tot een beslissing 
kunt komen. Misschien is het dus inderdaad wel goed om te kiezen voor een leerlingenraad waarin 
de leerlingen vertegenwoordigd worden door medeleerlingen. Je moet hen dus de vraag stellen wie 
zich geroepen voelt om als vertegenwoordiger te zetelen in de leerlingenraad. Maar minstens even 
belangrijk is de motivatie van de anderen om die vertegenwoordiger bewust te kiezen. 

Dit thema is niet nieuw voor dit project. Reeds in de eerste module werd de nood aan afspraken 
belicht. Module 2 ging meer in detail in op de democratie. Als de leerlingen die modules hebben 
doorlopen, is het nuttig daar nu naar te verwijzen. Wat we in deze module doen is niet anders dan 
wat in de wereld gebeurt. Ook daar hebben burgers inspraak, stemrecht. 
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Lesverloop: werkwijze Lesverloop: werkwijze 

 De handen uit de mouwen
Verdeel de klas in groepen van vier à vijf leerlingen. Elke groep stelt regels voor verkiezingen op,  
op basis van de vragen hieronder. Maak ook andere afspraken rond de verkiezingen. Wie werkt mee? 
Wat is de taak van iedereen die meewerkt? 
De leerlingen houden bij hun voorbereiding (opdrachtenblad 28) rekening met de volgende vragen: 

Vragen

Moet iedereen komen stemmen?

Mag iedereen komen stemmen? Of zijn er 
uitzonderingen?

Maak je een oproepingsbrief?

Hoe kies je?

Hoe stem je geldig?

Hoe duid je aan wie al gestemd heeft?

Wie telt de stemmen?

Antwoorden

 Rond de tafel
Als de regels opgesteld zijn, is het goed die regels voor te stellen aan de andere groepen. De klas 
bespreekt de regels en stelt één regelsysteem voor om verkiezingen te organiseren. Die regels 
schrijven ze op een groot blad en hangen ze op in de klas. 
Hou bij de organisatie ook rekening met de andere klassen. 

 
 We doen er wat mee
Leg aan je leerlingen uit wat het doel is van een leerlingenraad of leerlingenparlement. De volgende 
elementen kunnen daarbij inspirerend werken: 

 · leerlingen willen hun stem laten horen over zaken die hen aanbelangen,
 · leerlingen hebben bepaalde noden op school,
 · leerlingen willen dingen verbeteren op school,
 · leerlingen willen mee activiteiten organiseren.

Laat de leerlingen nu een partij of partijen oprichten. Gebruik daarvoor opdrachtenblad 29.  
Als leerlingen een partij oprichten, moeten zij kunnen kiezen voor elkaar. Dat wil zeggen dat ze rond 
de tafel gaan zitten met gelijkdenkenden. Dat wil ook zeggen dat ze zelf een programma moeten 
opstellen. Daarbij kunnen ze vertrekken van (één van) de thema’s milieu, communicatie, sport, 
leefregels. Ze moeten ook een naam verzinnen voor hun partij. 
Je kunt dit organiseren binnen één klas of door leerlingen van verschillende klassen samen te 
brengen. Je kunt ook één partij per klas/leerjaar laten samenstellen en dan binnen de klas  
verkiezen wie op de lijst komt. 
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Als de leerlingen partijen hebben opgericht, moeten zij hun programma kenbaar kunnen maken.  
Dit kan op verschillende manieren, rekening houdend met de partijen zelf. Zijn die opgericht binnen 
één klas of klasover schrijdend? Je kunt daarbij ook zeer creatief aan het werk gaan (affiches, folders, 
slogans). 

Misschien willen niet alle leerlingen lid zijn van een partij. Laat hen de verkiezingen organiseren 
rekening houdend met de afspraken die gemaakt zijn op basis van opdrachtenblad 28. Ze versturen 
de kiesbrieven (die je aanmanen om te gaan stemmen) en zorgen voor stemhokjes, potloden, 
stembrieven en de goede gang van zaken op de dag van de verkiezingen. 

Hou je aan de regels die je eerder hebt opgesteld. Op het afgesproken uur komt iedereen stemmen. 
Je kunt bijvoorbeeld stemmen zoals bij gemeenteraadsverkiezingen: met lijststemmen (je stemt voor 
de lijst) of met voorkeur stemmen (je stemt voor één of meerdere kandidaten). 

Na de stemming worden de stemmen geteld en de winnaars bekendgemaakt. Doe dat een beetje 
officieel, dat is leuker. 
 
Het is zeer belangrijk dat de leerlingenraad ook effectief werkt en blijft werken. Hou rekening met  
de volgende vragen en suggesties: 

Vragen

Wanneer vergadert de leerlingenraad?

Hoe wordt de agenda van de leerlingenraad
samengesteld?

Kunnen alleen leden van de leerlingenraad
voorstellen doen of ook andere leerlingen?

Wie zit de leerlingenraad voor? Hoe wordt
die leerling gekozen?

Hoe brengt de leerlingenraad verslag uit?

Kan de leerlingenraad ook meehelpen
bepaalde projecten te organiseren?
(Opendeurdag, solidariteitsactie, schoolfeest?)

Antwoorden

Suggestie
De klassenraad kan blijven bestaan om te volgen wat in de leerlingenraad gebeurt.

Veel succes met de klassenraad en de leerlingenraad!
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Opdrachtenblad 21

Eén van de volgende situaties beelden jullie met jullie groepje uit. 
Probeer dat zo waarheidsgetrouw mogelijk te doen. Je mag ook best wat overdrijven. 
Dat maakt het geheel wat leuker voor de anderen.

Mogelijkheid 1
Zaterdagavond is het filmavond thuis, iedereen gezellig voor tv. Jouw ouders hebben een film 
uitgekozen maar jij wilt absoluut een andere film bekijken. Wie beslist? Jij of je ouders?  
Beeld de discussie uit die aan die beslissing voorafgaat.

Mogelijkheid 2
Je kunt het ook op andere gebieden oneens zijn met je ouders. Hier volgen een aantal voorbeelden, 
kies er één uit: kleren kiezen en kopen, de vakantie plannen, familiebezoek, wat eten we vanavond,... 
Beeld ook hier de discussie uit.

Mogelijkheid 3
In de vereniging waarvan je lid bent (sportclub, toneelvereniging, tekenschool ...), zit een kind  
dat door zijn houding de hele sfeer verpest. Hoe reageer je op het gedrag van dat kind? Wat zul jij 
doen om aan die houding iets te veranderen?

Mogelijkheid 4
Op de hoek van je straat gebeuren veel verkeersongevallen. Hoe kan jij je mening kwijt aan  
de mensen die hiervoor bevoegd zijn?

Mogelijkheid 5
Als jullie samen spelen tijdens de speeltijd, wie bepaalt er dan wat er wordt gespeeld?  
En hoe gebeurt dat?     
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Opdrachtenblad 22

Schrijf drie dingen op die volgens jullie beter kunnen in jullie klas.

Wat kan in onze klas beter?

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kunnen we dit oplossen?

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kunnen we ons daaraan houden?
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Opdrachtenblad 23

Met dit blad kijk je terug op de manier waarop jullie in groep hebben overlegd. 
Probeer deze vragen op een eerlijke manier in te vullen. Het heeft geen zin om de 
dingen te verbloemen, dat wil zeggen mooier voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn.

Heeft iedereen in de groep  
op een positieve manier 
meegewerkt?

Is iedereen in de groep  
aan het woord geweest?

Heb je de kans gekregen je 
mening te geven?

Heb je aan anderen de kans 
gegeven hun mening te geven?

Is er met jouw mening rekening

gehouden?

Heb jij met ieders mening 
rekening gehouden?

Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neen
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Opdrachtenblad 24

Hieronder volgt de agenda van de eerste vergadering van onze klassenraad.  
De agendapunten schrijf je in de linkerkolom. Rechts kan je dan invullen wat  
de klassenraad heeft beslist.
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Opdrachtenblad 25

Jullie hebben het schoolreglement gelezen. Misschien kenden jullie het al. Maar 
weten jullie ook hoe dit reglement is opgesteld? En wie daarvoor gezorgd heeft?  
Om dat te weten te komen, nodigen jullie de directie uit. Bereid je goed voor om  
de volgende vragen te stellen. Probeer in het kort de antwoorden te noteren.  
Daarbij kan je leerkracht helpen.

Mogelijke vragen 

       

Wie stelt het schoolreglement op?

Hoe is dat reglement totstandgekomen?

Wie heeft daarbij inspraak?

Hebben de leerlingen hierbij inspraak?

Hebben de leerlingen recht op inspraak?

Bij welke punten uit het reglement kunnen  
de leerlingen inspraak hebben?

Wordt het reglement regelmatig aangepast?

Is er bij de opstelling van het reglement 
rekening gehouden met de leerlingen die  
dit reglement moeten kennen?

Wanneer is dit reglement voor het laatst 
aangepast?

Mogelijke antwoorden

Hebben jullie nog andere dringende vragen in verband met het schoolreglement?
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Opdrachtenblad 26

Hopelijk hadden jullie een goed gesprek met de directie. Vooraleer je nu met  
de leerkracht rond de tafel gaat zitten, beantwoord je de volgende vragen:

Wat vonden jullie de belangrijkste vraag die aan 
de directie is gesteld?

Wat vonden jullie het meest opvallende 
antwoord?

Wat vind je in het schoolreglement dat specifiek 
verwijst naar jullie, leerlingen van de derde graad?

Bij welke punten uit het reglement willen jullie 
inspraak hebben?

Zijn er dingen die je zou willen veranderen?

Hoe ga je dat aanpakken?

Kan de klassenraad daarbij een rol spelen?

En de klassenraden van de andere klassen?
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Opdrachtenblad 27

Maak een lijstje met dingen die jullie op school moeten of niet mogen doen en die jullie 
onrechtvaardig vinden. Schrijf er ook bij waarom jullie dit onrechtvaardig vinden.

Dit vinden wij onrechtvaardig: Dit is de reden waarom:
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Opdrachtenblad 28

Als je verkiezingen organiseert, moet je met een aantal dingen rekening houden.  
Zo moet iedereen die stemt dat op dezelfde manier doen. Je moet dus voor regels 
zorgen, voor afspraken waar iedereen zich aan houdt.

Moet iedereen komen stemmen?

Mag iedereen komen stemmen?
Of zijn er uitzonderingen?

Maak je een oproepingsbrief?

Hoe kies je?

Hoe stem je geldig?

Hoe duid je aan wie al gestemd 
heeft?

Wie telt de stemmen?
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Opdrachtenblad 29

Je vormt een partij. Dat wil zeggen dat je rond de tafel gaat zitten met leerlingen die 
denken zoals jij en dat jullie samen een programma opstellen. In dat programma kun 
je zetten wat jij wil bereiken en veranderen. Daarbij kun je vertrekken van de thema’s 
milieu, communicatie, sport, leefregels. Verzin ook een naam voor je partij, een beetje 
originaliteit kan geen kwaad.

De naam van onze partij:

Het programma van onze partij: 

Onze kandidatenlijst:

De naam van onze partij:

Kandidaten van onze partij:

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 

Als je een partij hebt gevormd, stel dan je lijst op met daarop verschillende 
kandidaten. Als er zes klassen meedoen, kunnen er zes kandidaten op één lijst staan.
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