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1. Waarom is goed samenwerken belangrijk?
Welke voordelen heeft dat?







Zo kom je snel te weten wat kan en niet kan
De directeur heeft een groot netwerk. Hij/zij kan je doorverwijzen naar de juiste personen (=netwerk
vergroten). Zo weet je wie je kan helpen.
Zo is de directeur meer betrokken.
Zo bouw je een goede band/relatie op en krijg je misschien sneller iets gedaan
Wanneer de directeur fan is van de LR kan die dit uitdragen en anderen ‘besmetten’ met zijn/haar
enthousiasme.
De directeur weet beter wat leeft onder de leerlingen en kan hiermee rekeing houden.

2. Hoe kan je goed samenwerken?
Voorbeelden uit het museum en van de anderen:










Elke maand hodt de leerlingenraad een tetterterras. De leerlingen kunnen dan vragen stellen aan de
directeur.
Een werkgroep om de leefregels een udate te geven met leerlingen, ouders, leerkrachten en directie.
Kaap het kantoor van de directeur. Hou jullie leerlingenraad op het kantoor van de directeur.
Na elke leerlingenraad gaan er 2 vertegenwoordigers op de koffie bij de directeur. Ze vertellen waar ze
mee bezig zijn en kunnen ook vragen stellen.
De directeur vergadert altijd mee.
De directeur komt op het einde van elke leerlingenraad langs.
Teambuilding met de directeur.
Kletskoek. De leerlingenraad nodigt de directeur uit vor een kort gesprek over bepaalde thema’s of
vragen.
Gidsbeurt. De leerlingenraad neemt de directeur mee doorheen de school. Leerlingen kunnen dan
zeggen wat ze (minder) goed vinden en kunnen suggesties doen voor verbetering.

3. Op welke manier kunnen jullie goed samenwerken met de directeur?
Kijk hier en kom te weten welke taken de leerlingenraad volgens de wet mag opnemen.

4. Tips om in gesprek te gaan met de directeur
Klik en Print ‘onderhandeltips’
Klik en Print ‘tips voor het gesprek met de directeur’
Klik en Print ‘met je voorstel naar de directeur’
Klik en Print ‘nooit meer dooddoeners’
Tips ‘in gesprek met je directeur’
Participlooifolder

