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De taken van de leerlingenraad 
In de wet staan 3 taken die een leerlingenraad minstens kan doen: 
 
1. Advies geven aan de school (soms verplicht, soms niet verplicht): 
• Op eigen initiatief, dus wanneer de leerlingenraad het zelf nodig vindt, schriftelijk advies 

uitbrengen aan de school over bepaalde thema’s.  De school moet dan binnen de 30 dagen 
antwoorden op jullie advies (dus zeggen of ze het advies wel of niet volgen, en waarom). 

• Aan de schoolraad advies uitbrengen over bepaalde thema’s, als de schoolraad het vraagt. (Als 
de schoolraad dus vraagt wat leerlingen vinden van een bepaalde kwestie, is de leerlingenraad 
verplicht te reageren.) 

 
2. Informatie vragen (niet verplicht): aan de schoolraad of aan het schoolbestuur. Als je meer 
informatie nodig hebt om een advies uit te brengen, kan je die info vragen aan de school. 
 
3. Informatie geven (verplicht): aan de andere leerlingen vertellen over wat de leerlingenraad doet, 
jullie standpunten en hoe jullie werken. Dat kan met een verslag, een website, een gesprek in de 
klas, een prikbord    
Natuurlijk mag de leerlingenraad nog veel meer doen dan dat. Zoals activiteiten organiseren om 
meer sfeer op school te brengen. Of acties opzetten om problemen aan te pakken. 
  
Mag de leerlingenraad over alles iets zeggen? 
Advies geven aan de school is een van de belangrijkste taken van de leerlingenraad. De 
leerlingenraad mag over alles zijn gedacht zeggen. Maar de school is enkel verplicht om te luisteren 
(en te antwoorden) als het over deze onderwerpen gaat: 
 
• Het profiel van de directeur, wat moet hij kunnen, kennen en zijn 
• Welke studierichtingen de school aanbiedt 
• De samenwerking met andere scholen en organisaties (zoals bijvoorbeeld Zuiddag) 
• Het busvervoer van leerlingen (als dit door de school wordt georganiseerd) 
• Waarover en wanneer leraren nascholing volgen (dus ook pedagogische studiedagen) 
• Beleid over experimenten en projecten (zoals brede eerste graad al eens uitproberen, nieuwe 

studierichting testen) 
• Het schoolreglement 
• De samenwerking van de school met het CLB 
• (Grote) verbouwingen op de school 
• Hoe een lesdag eruit ziet, wanneer de pauzes vallen, hoeveel ‘uren’ een leraar heeft … 
• Het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid voor leerlingen (drankautomaten, gezonde 

maaltijden, anti-pestacties, fietspaden voor de school …) 
• Hoe de school omgaat met de komende doorlichting en de resultaten ervan 
• Het GOK-beleid, over gelijke onderwijskansen voor iedereen 

 

https://www.scholierenkoepel.be/artikels/wat-staat-er-de-wet-over-de-
leerlingenraad 


