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3. Hoe dan?!: Een gesprek met de 
directeur

Lekkere soepjes in de kantine, een nieuw bankje op het schoolplein, een anti-pestinitiatief, een nieuwe schoolregel: 
Het werkt als de directeur het met jullie eens is. Daarom moet je met de directeur in gesprek. Hoe doe je dat?

Besef: Jullie hebben iets gemeen
Jullie willen allebei het beste voor de school. Ga daarom in gesprek en bespreek de plannen. Wees bereid om een 
beetje toe te geven. Soms mag je niet het hele plan uitvoeren, maar is een deel van het plan wel mogelijk.

Een gesprek. Wat doe je dan?
Ben je zenuwachtig? Oefen het gesprek van tevoren. Maak met de hele leerlingenraad een lijstje met belangrijke 
onderwerpen voor het gesprek zodat je zeker weet dat je niks vergeet. 

Voorbereiding
Bedenk van tevoren wat je gaat vragen. Bedenk ook hoe je het zegt. Dat maakt namelijk erg veel uit voor wat je 
bereikt. 

Voorbeeld: 
Je zit bij de directrice. Zij heeft zomaar een regel veranderd, zonder dat er met de leerlingen overlegd is. Daarom 
zeg je:
 1. “Pfff. Maar je hebt ons weer niet verteld wat de plannen zijn!”. De directrice zucht en denkt: pff krijgen we  
  dat weer. Ze antwoord: “Nee, op deze manier was het sneller en het had haast”. Doordat jullie geergerd het  
  gesprek instapten, heeft ze geen zin meer om precies uit te leggen hoe het verlopen is.
 2. “We vonden het niet fijn dat de regel is ingevoerd zonder overleg. Hoe kunnen we elkaar beter informeren  
  over wat we aan het doen zijn?”. De directrice denkt na en zegt: “Ik kan jullie een maandelijks even bijpra- 
  ten, dan zijn jullie beter op de hoogte van wat er speelt”. Jullie spreken af dat de directrice voortaan elke  
  maand langskomt, zodat jullie op de hoogte blijven. 

Een vaste persoon
Je kan als leerlingenraad een vast persoon afspreken. Deze persoon bouwt een band op met de directrice. De 
directrice weet dan ook wie ze kan aanspreken met haar eigen vragen. Dit zorgt ervoor dat er meer structuur in het 
overleg komt.

Voor het overleg Tijdens het overleg Na het overleg

Vul het werkblad: ‘Het voorstel’.

Oefen het gesprek door middel van een rollenspel.

Wees enthousiast en zelfverzekerd.

Wees niet bang. Jij en de directeur willen 
hetzelfde, namelijk: een goede school! 

Neem niet zomaar “nee” aan maar durf 
door te vragen. Vraag bijvoorbeeld wat jullie 
moeten aanpassen aan het plan.

Informeer de leerlingen over het overleg en het 
vervolg. Zo weet iedereen dat ze niet voor niks 
hebben meegepraat.

Voer je acties uit zoals beloofd. Dat maakt je 
een betrouwbare partner.Vraag hierbij steun 
bij personen die beloofden mee te werken.

Tips!!

Voor deze werkvorm hebben we inspiratie opgedaan bij onze vrienden van de Vlaamse Scholierenkoepel


