VAN JAARPLANNER TOT PLANNING
IN 5 STAPPEN
1 GEKEND IS GEMAKKELIJK INGEVULD
Vul de jaarplanner aan met alle data die jullie al kennen. Kijk eens in jullie
schoolagenda wanneer de examens vallen en welke projectweken en uitstappen
al vastgelegd zijn. Vul meteen ook alle verjaardagen en jullie vergaderingen
(als jullie op een vast moment afspreken) in. Ook activiteiten die elk jaar
terugkeren, kan je al inplannen. Of beslis om die eens een jaartje niet te doen
en start vanaf 0.

2 BRAINSTORM
Nieuwe ideeën voor activiteiten verzinnen is het leukst met een toffe
brainstormoefening. Schrijf alle letters van het alfabet op een groot blad onder
elkaar. Bij elke letter bedenk je een toffe activiteit of actie voor jullie school of een
vraag voor jullie directeur. Uiteraard is dit tegen de klok: kunnen jullie dat in 10
minuten? Laat je inspireren door de speciale dagen (bv. 8 oktober is
Wereldzombiedag).
> Zoek naar ‘brainstorm’ op scholierenkoepel.be voor meer manieren om te
brainstormen.

3 SELECTEER
Welke 3 zaken wil je graag op school veranderen en met de directeur
bespreken? Welke 3 activiteiten wil je dit jaar met de leerlingenraad
organiseren? Wees streng voor jezelf en kies er niet meer dan 3. Beter
enkele acties succesvol realiseren dan een hele hoop acties maar half.
Vergeet ook niet om 2 teambuildingsactiviteiten in te plannen! (Eens samen
pizza eten, telt ook!)

4 NIEUWE ACTIES INPLANNEN
Staat iedereen achter jullie selectie? Neem er dan
de jaarplanner opnieuw bij en plan samen alle
nieuwe ideeën in.
> Tip: gebruik hiervoor kleine, rechthoekige post-its
(deze passen net in de vakjes van de jaarplanner).

5 CHECK EN DUBBELCHECK
Tijd voor een laatste controle (je kan hiervoor ook
in 2 groepen opsplitsen).
• Verdeling: Zijn de activiteiten mooi verdeeld
over het schooljaar? Worden ze niet te dicht bij
de examens of uitstappen georganiseerd? Of
vlak na een vakantie?
• Haalbaarheid: Zijn er niet teveel grote acties
waar je veel werk aan hebt? Heb je genoeg tijd
om alles te organiseren? Is er nog ruimte voor
nieuwe ideeën in het 2e en 3e trimester? Zijn er
geen bijkomende vergaderingen nodig?
Vul nog de laatste aanpassingen aan en jullie zijn
klaar om te knallen met de leerlingenraad!

LEERLINGENRAAD GOES DIGITAL
Je vindt op de website van VSK 20 handige online tools om de werking van
je leerlingenraad te verbeteren! Check de 20 handige hulpmiddelen die je
kan printen en waar je onmiddellijk mee aan de slag kan.
www.scholierenkoepel.be/klikprint

