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2. De mening van je achterban

Om de stem van de leerling goed te laten horen, moet je natuurlijk weten wat ze vinden, maar wanneer vraag je de 
mening van je achterban en hoe doe je dat? Vind het uit in deze tabel!

De situatie Voorbeeld Hoe pak je het aan

De grote verandering: 
Er gaat iets groots veranderen in de school. 
Daarom is de leerlingenraad gevraagd om 
advies te geven. 

- Ander soort rooster.
- Nieuwe kantine.
- Nieuw leerlingenstatuut.
- Nieuw schoolgebouw.
Tip: Dit is erg groot, vraag daarom hulp van de 
schoolleiding.

De mening van je achterban

-  Voer een onderzoekje uit.
-  Organiseer leerlingenvergaderingen waarin je 
 van elk niveau en elk jaar iemand vraagt om 
 aan te sluiten. Zo kan je met een groep 
 leerlingen bespreken wat een verandering 
 voor hen betekent.

Meebeslissen over iets kleins: 
Er wordt iets kleins veranderd. Dit is niet voor 
iedereen belangrijk, maar het is wel leuk om te 
weten wat anderen vinden.

Tip: Heb je het heel druk? Geef dan aan dat je
 dit keer niet meebeslist. Dan kan je je op
 belangrijkere dingen richten.

- Een nieuw bankje op het schoolplein.
- De directie vraagt hoe jullie over een nieuw 
  plannetje denken.
- Waar gaat de schoolreis heen?

-  Vraag de mening van scholieren met een pol 
 op sociale media.
-  Doe een mini enquête.
-  Maak een poster met een oproep: “mail je 
 mening naar de leerlingenraad”.
-  Maak een stembus: Laat leerlingen hun 
 voorkeur in de bus doen. 
-  Je kan als leerlingenraad ook zelf de 
 beslissing nemen.

Er is een probleem: 
Je krijgt veel klachten van leerlingen. Je wilt 
daarom weten wat er speelt.

- Leerlingen krijgen strenge straffen.
- Je mag tussen de lessen door niet op de gangen 
  lopen. 
- Het eten in de kantine is erg duur. 
- Er is veel lesuitval. 
- De wc’s zijn erg vies.

- Doe een onderzoek.
- Spreek je medescholieren aan in de pauze en 
  vraag of ze dit herkennen. 
- Ga de klassen langs in de mentoruren.

Je bent gewoon benieuwd: 
Je wilt als leerlingenraad weten hoe leerlingen 
over een bepaald onderwerp denken.

- Willen jullie een schoolfeest?
- Hoe verbeteren we het contact met docenten?
- Zijn jullie tevreden over de school?

Kies één van de bovenstaande ideeën, maar
bedenk wel van tevoren hoeveel moeite je erin 
steekt. 


