
EEN GOED IDEE VAN 
SINT-CLARA COLLEGE ARENDONK

leerlingenraad 

De leerlingenraad installeerde een caravan als spelotheek. Leerlingen

kunnen hier tijdens de middagspeeltijd spelmateriaal uitlenen. Het opzet is

meer beweging op de speelplaats en dat lukt aardig.



EEN GOED IDEE VAN 
KA GERAARDSBERGEN

leerlingenraad 

In de Week tegen Pesten voorzag deze leerlingenraad 'complimentenstickers',

zodat leerlingen elkaar complimentjes konden opplakken 



EEN GOED IDEE VAN 
KA KEERBERGEN

leerlingenraad 

De leerlingenraad organiseerde 'De dag van de leerlingenraad'. Een sporthal vol

attracties, een boogschietarena, KUBB-velden en een springkasteel voor

iedereen. 's Avonds bleef de leerlingenraad ook slapen op school :-)



EEN GOED IDEE VAN 
Ursulinen Mechelen

leerlingenraad 

Een jaarlijkse speelplaats-pimp-dag georganiseerd door de leerlingenraad. 



EEN GOED IDEE VAN 
Olvi-Pius X Zele

leerlingenraad 

In Zele verkoopt de leerlingenraad ijsjes om geld in te zamelen. Heb je een goed
idee om de school beter te maken? Dan krijg je een ijsje aan de helft van de prijs! 



EEN GOED IDEE  
PLAK DE DIRECTEUR AAN DE MUUR

Verkoop stukken duct-tape. De winst gaat naar een goed doel. 



EEN GOED IDEE VAN 
SIMA AARSCHOT 

leerlingenraad 

De leerlingenraad kocht een aantal schoolfietsen aan. Ze willen leerlingen

stimuleren om de fiets te nemen bij kleine uitstappen. .



EEN GOED IDEE VAN 
DON BOSCO WOLUWE

leerlingenraad 

In deze school hoefde de directeur geen nieuwe banken aan te kopen, de

leerlingen bouwden de banken gewoon zelf!



EEN GOED IDEE VAN 
SINT-CLARA ARENDONK

leerlingenraad 

Deze leerlingenraad wou meer leerlingen en leerkrachten laten bewegen. Samen 

met de leerkrachten LO namen ze filmpjes op van bewegingstussendoortjes om in 

de klas of op de speelplaats te doen.



EEN GOED IDEE VAN 
SINT-VINCENTIUS BUGGENHOUT

leerlingenraad 

De  leerlingenraad SiViBu publiceerde twee brochures - eentje voor

leerlingen en eentje voor leerkrachten - met tips om beter met elkaar om te

gaan. Elke nieuwkomer krijgt vanaf nu zijn eigen exemplaar. 



EEN GOED IDEE VAN 
HIVSET TURNHOUT

leerlingenraad 

Organiseer een wedstrijdje broekhangen. Je kan leerkrachten laten deelnemen 

om geld in te zamelen voor het goede doel, leerlingen kunnen onder elkaar een 

klassencompetitie doen of je doet dit voor wie wil gewoon omdat het leuk is.



EEN GOED IDEE VAN 
OLVI SINT-GENESIUS-RODE

leerlingenraad 

Deze leerlingenraad ging op zoek naar een leuke activiteit op school en

organiseerde hun eigen versie van de 'color run'.



EEN GOED IDEE VAN 
Buso De Karwij Lokeren

leerlingenraad 

De Leerlingen startten met de Conflixers. Zij zijn vertrouwensleerlingen en een

luisterend oor. Alle leerlingen kunnen bij hen terecht met een vraag, probleem... 



EEN GOED IDEE VAN 
IMS BORGERHOUT

leerlingenraad 

'Welke kledingregel wil je veranderen?' vroegen de leerlingenraden van IMS aan 

de leerlingen op hun campus. Het schoolreglement veranderen lukte niet, maar 

elke eerste vrijdag van de maand is er een Dag zonder Kledingregels. Dan dragen 

de leerlingen wat ze willen (joggings, gescheurde jeans, zelfs een hoofddoek mag)!



EEN GOED IDEE VAN 
BERNARDINUSCOLLEGE HEERLEN (NL)

leerlingenraad 

Een populaire actie waar weinig werk aan is: de eierzoektocht van deze 

leerlingenraad. In de hele school zijn paaseitjes verstopt. Wie het speciale 

zilveren ei vindt, mag deze kanjer gaan ophalen aan het secretariaat.



EEN GOED IDEE VAN 
SJB AVELGEM

leeringen van 

De leerlingen van SJB Avelgem hielden een fluo-actie. Elke klas mocht 1 foto

inzenden



EEN GOED IDEE VAN 
OLVA ASSEBROEK

leerlingenraad 

24 uur lang op school blijven? Deze leerlingenraad zorgde ervoor dat dit een heel

leuk idee werd en organiseerde leuke gevarieerde activiteiten: koken, dansen...



EEN GOED IDEE VAN 
BURGERSCHOOL ROESELARE

leerlingenraad 

Geld nodig? Ga eens aankloppen bij de ouderraad, zoals deze leerlingenraad 

deed. Met suces! 



GOED GEDAAN VAN 
GO! ATHENEUM BREE

de leerlingen van

Het schoolreglement werd omgevormd naar een opvoedingsproject. 15 

afspraken en consequenties werden vastgelegd in overleg met leerlingen en 

leerkrachten. Dit zorgde voor een groot draagvlak en duidelijkheid. De 

samenwerking en het wederzijds respect dat hierdoor groeide zorgt voor een 

groot welbevinden op school.



EEN GOED IDEE VAN 
TA KEERBERGEN 

leerlingenraad 

Zit er nog winst in de kas op het einde van het schooljaar? Doe zoals deze

leerlingenraad: een week lang iedere middag een gratis fruit-ijsje voor alle

leerlingen. De leerlingenraad van TA Keerbergen legt hun collega's in de watten!



EEN GOED IDEE VAN 
VRIJE SINT-LAMBERTUS MIDDENSCHOOL OOSTERWIJK

leerlingenraad 

Omdat er op de speelplaats te weinig gebabbeld of gespeeld werd, organiseert de

leerlingenraad elke dinsdag een gsm-loze dag. De leerlingen zijn heel

enthousiast. 



EEN GOED IDEE VAN 
DON BOSCO-SCHOOL GENK

leerlingenraad 

Volgens het schoolreglement moesten jongens steeds een lange broek dragen,

ook bij tropische temperaturen. Dankzij een ludieke protestactie werd de

kledingregel aangepast. 



EEN GOED IDEE VAN 
STELLA MARIS MERKSEM

leerlingenraad 

Tijdens het oudercontact organiseerde de leerlingenraad een kerstmarkt. Met 

gratis chocomelk, muntthee en cake maakten ze zich kenbaar bij leerlingen, 

ouders en leerkrachten. Deze konden ook een vrijwillige bijdrage doen als 

sponsoring voor de activiteiten van de leerlingenraad. 



EEN GOED IDEE VAN 
KA REDINGENHOF LEUVEN

leerkrachten

Een ludieke actie tegen te-laat-komers. De klassen waar niemand te laat komt,

mogen dj zijn voor 1 dag. Als het geen enkele klas lukt, dan draaien twee

leerkrachten Vlaamse Schlagers...



EEN GOED IDEE VAN 
VTI ZANDHOVEN 

leerlingenraad 

Onesiedag = originele invulling voor Dikketruiendag. Ollever (de leerlingenraad

van VTI Zanhoven) gaf elke leerling in onesie een koekje en bekroonde de best

geklede klas. 



EEN GOED IDEE VAN 
ATHENEUM BOOM

leerlingenraad 

Deze leerlingenraad kon een schoolregel veranderen en organiseerde ook een 

leuke wedstrijd. Een dubbel goed idee dus. Ook handig: door deze poster zijn alle 

leerlingen meteen op de hoogte van de afspraken rond deze nieuwe regel.



EEN GOED IDEE VAN 
BERNARDINUSCOLLEGE HEERLEN (NL)

leerlingenraad 

Een populaire actie waar weinig werk aan is: de eierzoektocht van deze

leerlingenraad. In de hele school zijn paaseitjes verstopt. Wie het speciale

zilveren ei vindt, mag deze kanjer gaan ophalen aan het secretariaat.



EEN GOED IDEE VAN 
KTA IEPER 

leerlingenraad 

Het staartje van de directeur afknippen voor het goede doel? Deze

leerlingenraad deed het - en richtte een pop-up kapsalon in voor de gelegenheid.



EEN GOED IDEE VAN 
SPC JETTE

leerlingenraad 

Leerlingen kunnen een centje bijverdienen én het is goed voor het milieu: de Pop-

up store is een ideale activiteit. Iedereen kan er kleren kopen of verkopen.

Schone affiche ook, toch? 



EEN GOED IDEE VAN 
BURGERSCHOOL ROESELARE

leerlingenraad 

Op een evenement voor alle leerlingenraden van de scholengroep werd de quiz

'de slimste leerlingenraad ter wereld' georganiseerd'. 



EEN GOED IDEE VAN 
SINT-NORBERTUSINSTITUUT DUFFEL

leerlingenraad 

Laat leerlingen en leerkrachten kennis maken met elkaar via een speeddate. Een 

rij leerlingen en een rij leerkrachten en elke paar minuten wisselen van stoel. Als 

leerlingenraad kan je zelf ook wat leuke vragen bedenken als gespreksstarter.



EEN GOED IDEE VAN 
URSULINEN MECHELEN

leerlingenraad 

Een likje verf, nieuwe banken, wat meer groen .... In samenwerking met de

onderhoudsploeg maakt deze leerlingenraad de speelplaats elk jaar wat

aangenamer. 



EEN GOED IDEE VAN 
SINT-MARTINUSSCHOLEN WALFERGEM–ASSE

leerlingenraad 

Deze leerlingenraad organiseerde 'Teachers VS Students Deluxe': een namiddag

waarin leerlingen en leerkrachten het tegen elkaar opnamen in vijf diverse, toffe

activiteiten. Leuk voor leerlingen én leerkrachten.

foto



EEN GOED IDEE VAN 
HIVSET TURNHOUT

leerlingenraad 

in deze leerlingenraad verdelen ze geen functies, maar altijd de concrete taken (bv. 

een poster maken, toestemming vragen aan de directeur), en omdat ze niet van 

huiswerk houden, voeren ze al deze taken gewoon uit tijdens de vergadering. 



EEN GOED IDEE VAN 
HANDELSSCHOOL DEURNE

leerlingenraad 

De leerlingenraad kleurt kapotte, loszittende tegels op de speelplaats als

duidelijk signaal. 



EEN GOED IDEE VAN 
OLVI PIUS X ZELE

leerlingenraad 

De leerlingenraad van het OLVI PIUS X in Zele wilde graag uitwisselen met een 

leerlingenraad uit de buurt. De leerlingenraad van Nieuwenbosch Humaniora in 

Gent stond te springen, want van elkaar kan je veel leren! 



EEN GOED IDEE VAN 
TER GROENE POORTE BRUGGE

leerlingenraad 

Deze leerlingenraad bracht de 'urban trial run' naar hun school. Een loopwedstrijd

door alle ruimtes van de school. Een leuke activiteit én een leuke kennismaking

met de schoolomgeving.



EEN GOED IDEE VAN 
TERRA WINSUM

leerlingenraad 

Lekker én een gezond alternatief voor frisdranken: water met een smaakje. De 

leerlingenraad zorgde ervoor dat dit standaard in elke pauze aangeboden wordt in 

de refter.



EEN GOED IDEE VAN 
BIMSEM MECHELEN

leerlingenraad 

Leerlingen bekogelen leerkrachten met waterballonnen voor een goed doel! Leve 

de vastenactie van BimSem Mechelen



EEN GOED IDEE 
(ONLINE) ENQUÊTE

Een veel gebruikte methode om naar de voorstellen te peilen bij de leerlingen: de

enquête. Het kan eens fijn zijn om je deelnemers te belonen voor hun inzet,

bijvoorbeeld door een hotdog te geven voor elke ingevulde enquête.



EEN GOED IDEE VAN 
ATHENEUM BREE

Leerlingen, leerkrachten en directie gooiden het veel te dikke schoolreglement 

in de vuilnisbak. Ze bedachten een nieuw reglement, dat focust op de relatie 

tussen leerlingen en leerkrachten. Het resultaat: 15 heldere regels, waarbij 

duidelijk omschreven is wat de gevolgen zijn bij overtreding. 



EEN GOED IDEE VAN 
Paridaens Leuven

leerlingenraad 

Pak je bevraging eens anders aan! Gebruik alcoholgel om een dringend
dilemma op te lossen of om een ludieke vraag te stellen.



EEN GOED IDEE VAN 
COLLEGE HAGELSTEIN SINT-KATELIJNE -WAVER

leerlingenraad 

In 'café neffe 't school' leren leerkrachten en leerlingen elkaar wat beter 

kennen. Drankjes en hapjesaan democratische prijzen en gezelligheid troef! 

Dat heeft alleen maar positieve gevolgen voor de sfeer tijdens de lessen!



EEN GOED IDEE 
CHOCOTOFFE DAG

Wens elke leerling een chocoTOFFE dag toe en geef hen een chocotoff. Wat

verderop hangt een vraag uit boven drie dozen met mogelijke antwoorden. Het

papiertje van de chocotoff gooien de leerlingen in de doos met hun stemkeuze.  

Waar moet de 
leerlingenraad dit 
jaar aan werken? 



EEN GOED IDEE DE DIRECTEUR KOMT LANGS OP HETEINDE VAN DE LEERLINGENRAAD

Wanneer de directeur op het einde van elke leerlingenraad langskomt kunnen jullie hem/haar 

op de hoogte houden waarmee jullie bezig zijn én onmiddellijk vragen stellen.



EEN GOED IDEE VAN 
EDUGO CAMPUS GLORIEUX OOSTAKKER

leerlingenraad 

Samen met de directeur heeft de leerlingenraad bij de leerlingen een discussie 

over de sperperiode voor de examens in gang gezet. De belangrijkste punten 

namen ze mee naar een bijeenkomst met andere scholen van de  

scholengemeenschap. Deze nieuwe schoolregel heeft als resultaat: een toets- en 

taakvrije week voor iedereen tijdens de laatste week voor de examens.



EEN GOED IDEE VAN 
SINT-MARIA INSTITUUT GEEL

leerlingenraad 

Geen leerlingenraad, maar wel directe inspraak van leerlingen via o.a. enveloppemomenten. Elke

klas krijgt op hetzelfde moment een envelop met een vraag bv. 'wat zou jij veranderen aan de

schoolregels?'. Na een korte discussie noteert iemand de belangrijkste antwoorden. Elke klas

vaardigt een leerling af. Die gaan in gesprek met de directeur over de antwoorden van hun klas.  



EEN GOED IDEE 
FOCUSGROEP

Rond 1 thema wordt een team van leerlingen en leerkrachten samengesteld. ze

wisselen ervaring uit en gaan in gesprek met de directie. Er is een neutrale

gespreksleider nodig!



EEN GOED IDEE 
GIDSBEURT

De leerlingenraad/directeur neemt leerlingen mee doorheen de school.

Leerlingen kunnen dan zeggen wat ze (minder) goed vinden er suggesties doen

ter verbetering.



EEN GOED IDEE VAN 
BuSO DE LEEREXPERT DULLINGEN

leerlingen van

Alle leerlingen mogen in mei hun droom voor het volgend schooljaar formuleren:

een uitstap die ze willen doen, een schoolregel die ze willen veranderen, een

thema waarover ze willen leren, ... Het schoolteam gaat er daarna mee aan de slag



EEN GOED IDEE VAN 
Elzendaalcollege

leerlingenraad 

Instagram is niet enkel een goed idee om promo te voeren, gebruik het ook eens

om de mening van andere leerlingen te vragen. Antwoorden op een poll of

langere antwoorden typen = heel veel informatie op korte tijd.

foto



EEN GOED IDEE VERGADEREN OP HET KANTOOR VAN DE DIRECTEUR

Kaap het kantoor van de directeur tijdens de middagpauze. Hou jullie leerlingenraad in het kantoor

van de directeur. Zo is hij/zij altijd op de hoogte en kan je hem/haar snel iets vragen.



EEN GOED IDEE VAN 
GO! ATHENEUM SINT-TRUIDEN

leerlingenraad 

Het Kabinetuur is een moment waar alle leerlingen meewerken aan de 

school. Er zijn 5 kabinetten: Media (bv. posters), Sociale Zaken (bv. goede doelen), 

Milieu (bv. tuinieren), Economische Zaken (bv. Oxfamwinkel) en Festiviteiten.



EEN GOED IDEE VAN 
MARIS STELLA INSTITUUT MALLE

leerlingenraad 

Leerlingenparticipatie is een keuzevak op deze school. Eén uur per week

discussiëren vijfdejaars met twee leerkrachten over hoe ze het schoolleven

aangenamer kunnen maken. Uiteraard zetten ze hun ideeën om in actie.



EEN GOED IDEE 
KLANKBORDGROEP

Een klankbordgroep is een groep van leerlingen die je speciaal (1 of 2 keer)

samenbrengt rond een bepaald idee. Je stelt hen je voorstel voor en zij kunnen

reageren op het voorstel: Wat vonden ze goed aan het voorstel? wat zouden ze

aanpassen? Wat zouden ze weglaten? En wat missen ze nog in dit voorstel? 



EEN GOED IDEE 
Klasvertegenwoordigers



EEN GOED IDEE 
KLETSKOEK

De leerlingenraad/directeur nodigt meerdere keren 3-5 leerlingen uit voor een kort

gesprek (met koekjes) over bepaalde thema's of vragen. Zo verzamelen ze info bij

leerlingen van verschillende jaren, richtingen...



EEN GOED IDEE VAN 
KA ETTERBEEK

leerlingenraad 

Tijdens een bijeenkomst met leerlingen, leerkrachten en directie om samen aan het

schoolbeleid te werken, bleek dat de thema's die leerlingen wilden aanpakken

(welbevinden, vernieuwing curriculum, motivatie, kwaliteit van de lessen) dezelfde waren

als waar leerkrachten werkgroepen rond gevormd hadden. Vanaf dat moment werden er

telkens een aantal leerlingen uitgenodigd op die werkgroep-bijeenkomsten. 



EEN GOED IDEE VAN 
DE WIELEWAAL AMSTERDAM (NL)

leerlingenraad 

In de leerlingenarena luisteren leerkrachten 20 minuten lang in stilte naar wat

hun leerlingen willen delen. Daarna gaat elk lerarenteam aan de slag met wat

ze gehoord hebben. 



EEN GOED IDEE VAN 
SINT-JAN BERCHMANSCOLLEGE MOL

leerlingenraad 

Drie keer per jaar worden uit elke klas van 2e en 3e graad één of meer afgevaardigden

uitgenodigd voor het leerlingenforum. Een groepje leerlingen -het leerlingenparlement- neemt de

beslissingen van het forum mee naar overleg met de directie. Zij  bereiden het forum ook voor.  

Daarnaast zijn er nog 10 andere leerlingenraden (bv schoolradio, cultuur, sport, ...). Samen met

het leerlingenparlement vormen zij 'de algemene leerlingenraad'. 



EEN GOED IDEE 
LEERLINGENPARLEMENT



EEN GOED IDEE  
LOSSE MEDEWERKERS

Niet alle leerlingen houden van vergaderen. Maar sommigen willen wel de handen

uit de mouwen steken om mee te werken aan een actie van de leerlingenraad.  

Ook goed voor de promotie:: zij kunnen op hun beurt hun vrienden aanspreken! 



EEN GOED IDEE VAN 
CLW Het Keerpunt Antwerpen

leerlingenraad 

De leerlingenraad nodigt een leerkracht van iedere werkgroep die

schoolactiviteiten organiseert uit: zoals dikke truiendag, sportdag,

kerstactiviteit... De leerlingen geven tips voor de activiteit en evalueren erna.

Ze vragen telkens de mening van de hele klas. Zo heeft iedereen inspraak en

zijn de activiteiten veel leuker.



EEN GOED IDEE VAN 
STEDELIJK GYMNASIUM ARNHEM

leerlingenraad 

Enkele leerlingen namen initiatief om een onderwijsdag te organiseren. Ze

dachten samen met leerkrachten en directie na over beter onderwijs via

workshops en discussies.  



EEN GOED IDEE 
OP DE KOFFIE BIJ DE DIRECTEUR

Na elke leerlingenraad gaan er 2 vertegenwoordigers op de koffie bij de directeur en vertellen ze

waarmee ze bezig zijn en kunnen ze ook vragen stellen. 



EEN GOED IDEE 
OPEN FORUM



EEN GOED IDEE 
OPENLUCHT-LEERLINGENRAAD

De eerste leerlingenraad van het jaar gaat door op de speelplaats! Maak een leuk

hoekje met zeteltjes... Wie wil mag erbij komen zitten! De enige voorwaarde: een

voorstel om de school leuker te maken op een blad schrijven en meepraten. 



EEN GOED IDEE VAN 
SINT-BAVO GENT

leerlingenraad 

in het begin van het schooljaar bevraagt de leerlingenraad de leerlingen rond

specifieke thema's zoals gsm-regels, uniform, internaat, ... Ze doen dit met een

post-it-muur per thema.



EEN GOED IDEE VAN 
SINT-JOZEF HUMANIORA

leerlingenraad 

Deze school voorzag een budget voor een duurzaam project. Wat dat project zou 

zijn? Dat konden de leerlingen helemaal zelf kiezen. Via Smartschool kon 

iedereen zijn project indienen.

foto



EEN GOED IDEE 
REIZENDE IDEEËNBUS

De ideeënbus ‘reist’ van lokaal naar lokaal. Staat ze in jouw klas, dan kun je je

ideeën erin kwijt. Denk aan het geraamte van biologie met een rugzakje aan, een

basketbal met een gleuf in, een paspop waar je papiertjes op kan prikken… 

 



EEN GOED IDEE VAN 
KA ETTERBEEK

leerlingenraad 

Om de leefregels een updat te geven, werd een werkgroep opgericht met enkele

leerlingen, ouders, leerkrachten en directie. De leerlingenraad bevroeg alle leerlingen

over de regel die ze wilden aanpassen. Ouders en leerkrachten deden dat ook bij hun

achterban. Samen pasten ze de leefregels aan. Na een feedbackronde op het nieuwe

voorstel, werden de nieuwe leefregels goedgekeurd door het schoolbestuur. 



EEN GOED IDEE VAN 
SINT CLARA COLLEGE ARENDONK

leerlingenraad 

De leerlingenraders dragen een doos, waarop verschillende vragen staan. Andere

leerlingen konden hun mening daarop noteren. De antwoorden kunnen verder

besproken worden in de leerlingenraad, of afgeleverd worden bij de directie.



EEN GOED IDEE  
SCHRIJFGESPREK

In het lokaal verspreid liggen of hangen een aantal grote papieren met een vraag 

erop. Iedereen loopt rond met een balpen en schrijft zijn/haar ideeën op de 

papieren. Zie je iets leuks of wil je meer uitleg bij iets dat iemand anders 

geschreven heeft? Reageer al schrijvend! 



EEN GOED IDEE 
sollicitatiecommissie met leerlingen

Op deze school mochten leerlingen mee denken over de keuze van de nieuwe 

directeur. Als deel van de sollicitatie moest elke kandidaat een gesprek met 

leerlingen hebben waarna zij hun mening konden geven.



EEN GOED IDEE VAN 
VICTOR HORTASCHOOL EVERE

leerlingenraad 

Tijdens de eerste week school, mochten alle leerlingen stemmen op wat de leerlingenraad dat jaar

zou moeten aanpakken of organiseren. In echte stemhokjes. De lijst met meest gekozen

antwoorden werd opgehangen. Op hetzelfde raam in de inkomhal worden leerlingen op de hoogte

gehouden van de voortgang ervan. 



EEN GOED IDEE 
STEMMEN MET AFVAL

Twee vliegen in 1 klap: mensen zijn hun afval kwijt én jij weet hoe ze over jouw

idee denken. 



EEN GOED IDEE 
STEMMEN MET LEGO

Deze school wilde weten hoe de leerlingen naar school kwamen. Elke leerling

kreeg een blokje en gooide dat in de juiste koker. Zo heb je meteen een duidelijk

overzicht.  



EEN GOED IDEE VAN 
OLVI PIUS X ZELE

leerlingenraad 

Wil je snel te weten komen of je voorstel populair is? Verzamel alle leerlingen

en laat ze stemmen met rood en groen, zoals deze leerlingenraad deed. Snel

en simpel. 



EEN GOED IDEE 
TERRASJE OP DE SPEELPLAATS

Bouw een terrasje op de speelplaats en ontvang er leerlingen met een lekker drankje, een koekje

en een goede stoel. Bevraag hen: 'als jij directeur zou zijn, wat zou jij veranderen aan onze school?'

Het zal jullie nieuwe ideeën én nieuwe fans opleveren!

Als jij directeur was, 

wat zou jij 

veranderen? 

Bij ons zit je op je gemak met een drankje en 
gebak!  



EEN GOED IDEE VAN 
HIVSET TURNHOUT

leerlingenraad 

Elke maand organiseert de leerlingenraad een tetterterras. De leerlingen

kunnen dan rechtstreeks vragen stellen aan de directeur. 



EEN GOED IDEE 
VERBETERGROEP

Een verbetergroep is een groep die bestaat uit leerlingen en leerkrachten die

samenwerken om een probleem op te lossen. De groep komt twee keer bij elkaar

en bespreken welke problemen er zijn op school, hoe deze veroorzaakt worden

en bedenken verbetervoorstellen voor de problemen. 



EEN GOED IDEE VAN 
leerlingenraad ATHENEUM CALMEYN DE PANNE

De leerlingenraad vergadert zoveel mogelijk in de openbare ruimtes van de 

school. Dit kan gaan van de overdekte zaal, de'chill-weide' op de speelplaats, tot 

het petanqueplein vlak voor de school. Zo weten andere leerlingen hen meteen te 

vinden met hun vragen en ideeën. 



EEN GOED IDEE 
VERKIEZINGEN



EEN GOED IDEE 
VLIEGENDE REPORTER

Wandel over de speelplaats en spreek enkele groepjes van leerlingen aan.

Lanceer het idee dat je hebt, of vraag heel vrijblijvend hun mening over het

onderwerp waar je mee zit. Een goeie uitrusting is een troef voor elke reporter.  



EEN GOED IDEE 
WERKGROEP

Een werkgroep is een groep van leerlingen die een bepaald idee uitvoeren. @aid

is, bijvoorbeeld, een enthousiaste werkgroep van leerlingen en leerkrachten van

college Veurne die allerlei sociale initiatieven neemt en ook regelmatig bijspringt

bij andere activiteiten voor het goede doel



EEN GOED IDEE  
WOLKJES

Verzamel ideeën of de mening van leerlingen via deze wolkjes. Stel een vraag, zij 

schrijven een antwoord, jij neemt er een foto van. Daarna bekijken jullie alle 

antwoorden op de leerlingenraad of leveren julllie de foto's af bij de directeur.  



EEN GOED IDEE VAN 
Barnum Roeselare

leerlingenraad 

Deze leerlingenraad heeft een eigen mascotte! Bij elke actie of oproep is de
panda aanwezig. Een originele én grappige manier om je leerlingenraad bekend
te maken! 



EEN GOED IDEE VAN 
BURGERSCHOOL ROESELARE

leerlingenraad 

Deze mysterieuze personen vielen alle klaslokalen binnen. Zonder een woord te

zeggen hingen ze een affiche op met de datum en locatie van de volgende

leerlingenraadbijeenkomst en toen... waren ze weer weg.



EEN GOED IDEE VAN 
ATHENEUM RONSE

leerlingenraad 

De keerlingenraad legde een dossier aan over 'sanitaire wantoestanden', met

foto's ter illustratie. 



EEN GOED IDEE 
AFFICHEPARODIE

Reclame maken voor je evenement kan met een affiche. Niet meteen inspiratie

om een nieuwe affiche te ontwerpen? Gebruik een bestaande affiche en bewerk

deze naargelang je evenement. Herkenbaar, leuk én trekt meteen de aandacht!

foto



EEN GOED IDEE VAN 
VERPLEEGSTERSCHOOL MECHELEN

leerlingenraad 

Inspraak over de infrastructuur (klaslokalen, toiletten, verbouwingen, speelplaats,

sportzaal, ...) van de school? Deze leerlingenraad deed het al in de jaren '80.

Maar sinds 2000 staat het ook letterlijk in de wet dat dit jullie recht is! 



EEN GOED IDEE  
DE JUISTE BOODSCHAP OP DE JUISTE PLAATS

Voer je promotie op plekken waar veel leerlingen passeren. Of maak er gebruik

van om over gepaste onderwerpen hun mening te vragen (bv. in de refter vragen

naar nieuwe voorstellen voor 



EEN GOED IDEE 
DE LEERLINGENRAAD IS DOOD

We gaan rond in alle klassen met de volgende boodschap: "De leerlingenraad

wordt dit jaar afgeschaft. Er zijn geen kandidaten meer voor de leerlingenraad dus

de school is perfect." Of toch niet …? En vooral: wie wil hier iets aan doen?



EEN GOED IDEE VAN 
SPC JETTE

leerlingenraad 

Ze slaagden erin om de kledingregels aan te passen. Deel zeker net als hen je

realisaties goed op facebook en via andere kanalen!



EEN GOED IDEE VAN 
SINT-PIETERS-COLLEGE JETTE 

leerlingenraad 

Heeft jouw leerlingenraad een Facebookpagina? Vergeet dan niet om er jullie

realisaties te delen. Een leuke, gepersonaliseerde 'vierfoto' zoals deze van de

leerlingenraad uit het Sint-Pieters-collega doet je bericht nog meer opvallen.



EEN GOED IDEE VAN 
leerlingenraad SO GROENHOVE WAREGEM

Deze school had geen leerlingenraad. Om de leerlingen het belang van een 

leerlingenraad te doen inzien verspreidden ze fake news: de zomervakantie zou 

korter worden. Ondertussen heeft de school een leerlingenraad, proficiat!



EEN GOED IDEE  
LANGSGAAN IN DE KLASSEN

Wat wil je dat alle leerlingen weten? Je kande leerlingenraad voorstellen, maar ook 

een stembus meebrengen voor de leerlingen om te stemmen op de schoolregel die 

zij het liefst veranderd willen zien. Denk ook hoe je dit leuk maakt! Een spel, een 

kwisje, …  zodat de leerlingen ook zelf kunnen zien dat de leerlingenraad leuk is! 

 



EEN GOED IDEE 
LED-SCHERMEN

In heel wat scholen hangen LED-schermen waarop je o.a. kan zien welke 

leerkracht er die dag afwezig is. Fijn toch, als ook de aankondiging van jullie 

activiteit (mét toffe tekst en foto) hier op verschijnt?



EEN GOED IDEE VAN 
BERNARDUSTECHNICUM OUDENAARDE

leerlingenraad 

Deze leerlingenraad maakte een lipdub om zichzelf voor te stellen: een video van

een groep mensen die een liedje playbackt. Het resultaat is te zien op YouTube!



EEN GOED IDEE VAN 
leerlingenraad PARIDAENS LEUVEN

Als leerlingenraad kan je op een leuke manier andere leerlingen informeren over 

afspraken op school. Deze leerlingen maakten een meme om duidelijk te maken 

waar leerlingen hulp kunnen vragen.



EEN GOED IDEE VAN 
AGNETENCOLLEGE PEER

leerlingenraad 

Deze leerlingenraad verzon een nieuwe naam. Bij deze vernieuwing hoorde

natuurlijk ook een nieuw logo. Zij lieten dit ontwerpen door een leerling van de

school. Op en top leerlingenparticipatie!



EEN GOED IDEE VAN 
leerlingenraad SINT-CLARACOLLEGE ARENDONK

Deze leerlingenraad deelde zichzelf op in partijen met een duidelijk standpunt. Alle

partijen voerden campagne op het begin van het jaar: zo weet iedereen wie er in

de leerlingenraad zit en ook waar de leerlingenraad mee bezig is.



EEN GOED IDEE VAN 
leerlingenraad SCHEPPERSINSTITUUT MECHELEN

Op dit evenement van leerlingenraad 'Victory' konden alle leerlingen van de school

meteen laten zien dat ze aanwezig waren via hun zelfgemaakte photobooth.



EEN GOED IDEE
PLAN VAN DE SCHOOL

Maak een grappig plan van je school: waar vind je wat? En vooral: waar zit 

de leerlingenraad? 

.



EEN GOED IDEE VAN 
PRIZMA MIDDENSCHOOL INGELMUNSTER

leerlingenraad 

Moeilijke schoolregels? De leerlingen van Prizma Middenschool Ingelmunster

maakten er postkaarten en posters van, met een professionele fotografe. 



EEN GOED IDEE VAN 
SINT-URSULA ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER 

leerlingenraad 

Leerlingenraad Sint-Ursula maakt een tractorritje over de speelplaats. Waarom?

Gewoon, om zichzelf en hun werk in de kijker te zetten!



EEN GOED IDEE VAN 
ASO TEN DOORN

leerlingenraad 

De Leerlingenraad ASO Ten Doorn zoekt nieuwe mensen om toffe

schoolactiviteiten- en veranderingen te brengen. Ze maakten daarvoor een

artistiek filmpje. 



EEN GOED IDEE 
RADIO LEERLINGENRAAD

Twee vliegen in één klap met deze actie: toffe muziek op de speelplaats 

(organiseer eens een DJ-battle) én tussendoor maak ook wat reclame voor 

(de volgende vergadering van) je leerlingenraad!



EEN GOED IDEE 
SCHOOLBORDBERICHT

Ga 's morgens alle klassen af en schrijf je boodschap op het schoolbord. Het

eerste wat alle leerlingen die dag zien is jullie boodschap.



EEN GOED IDEE VAN 
SINT-JOZEFSCOLLEGE AALST 

leerlingenraad 

Deze leerlingenraad ontwierp hun eigen spandoek: groot genoeg en opgehangen

op een plaats waar veel leerlingen passeren. Zo weet iedereen dat ze bestaan!



EEN GOED IDEE VAN 
TICKET TO THE LEERLINGENRAAD

Vraag in een reisbureau of je bagagelabels krijgt (van die kaartjes om je 

adres aan je bagage te hangen) en vul ze in. Deze labels kan je aan 

rugzakken hangen, aan fietsen, aan deurklinken…

Kleef een sticker op de kant van de 
bestemming: ‘Ticket to the 

leerlingenraad. Donderdag 10 
september lokaal 2.14. Welkom!’.



EEN GOED IDEE VAN 
PTI EEKLO

leerlingenraad 

Een eigen naam en logo zorgen voor herkenbaarheid. Plaats ze dan ook in 

het groot op een spandoek, een affiche... of op een eigen T-shirt of pull. 

Uiteraard trek je deze dan ook aan op elke activiteit die jullie organiseren!



EEN GOED IDEE VAN 
BURGERSCHOOL ROESELARE

leerlingenraad 

Deze leerlingenraad kon Donald Muylle overtuigen om voor hen een promo-

filmpje op te nemen. Welke BV willen jullie graag eens voor je camera halen?



EEN GOED IDEE VAN 
leerlingenraad BURGERSCHOOL ROESELARE

De leerlingenraard begint in mei al met het werven van nieuwe leden voor het 

volgend schooljaar. Zo verlies je in september geen tijd en kan je meteen starten 

met leuke acties. Slim gezien!


