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4. Een taakverdeling maken

Het is handig om als leerlingenraad een duidelijke taakverdeling te maken. Zo zorg je ervoor dat iedereen iets doet. 
Ook houd je de leerlingenraad gemotiveerd. Tot slot kan je iemand aanspreken als er iets fout dreigt te gaan. 

Veel leerlingenraden hebben een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en algemene leden in de leerlin-
genraad. Voor meer informatie over deze rollen kan je ons infoblad ‘De rollen in de leerlingenraad’ erbij pakken.

Om te bedenken welke rollen de leerlingenraad heeft, is het goed om met elkaar te overleggen. Wat moet er 
eigenlijk gebeuren binnen de leerlingenraad? In het schema hieronder hebben we alvast een aantal belangrijke 
rollen voor jullie ingevuld. Bespreek per rol welke taken jullie vinden dat deze persoon moet doen. Zo weet 
iedereen waar hij aan toe is. 

Tip: Zijn er meerdere leden die één rol willen? Kijk dan of het mogelijk is om de rol onder twee 

mensen te verdelen. Is dat niet mogelijk? Houd dan een verkiezing. Laat elk lid vertellen waarom 

hij/zij geschikt is voor de rol en stem!

Tip: Voor sommige acties, zoals bijvoorbeeld een schoolfeest, is het handig om een werkgroep te 

maken. Dit is een groep leden die zich bezig houdt met één actie. Zo hoef je niet met de hele leerlin-

genraad bezig te zijn met hetzelfde. 

!

Welke rol? De taken Wie?

Voorzitter
De voorzitter plant de vergaderingen. 
Ook bedenkt deze wat er besproken moet 
worden.

In de gaten houden welke onderwerpen 
belangrijk zijn. 
Af en toe iedereen appen hoe 
het gaat. 
Contact houden met de directie.

Secretaris
De secretaris schrijft alle vergaderingen 
mee. Zo weten jullie precies wat er 
besproken is.

Meeschrijven tijdens de vergaderingen.
Nieuwsbrief voor de leerlingen op school 
schrijven. 
Uitzetten van polls bij onderwerpen.

Penningmeester
De penningmeester doet alle geldzaken en 
zorgt ervoor dat iedereen zich aan het 
budget houdt.

In de gaten houden hoeveel geld er is.
Maken van begrotingen bij activiteiten.

Verantwoordelijke zichtbaarheid
Deze persoon zorgt ervoor dat iedereen 
in de school weet wie de leerlingenraad is.

Maken en verspreiden van posters.
Zichtbaarheidsacties bedenken.

Verantwoordelijke Sociale media
Deze persoon zorgt ervoor dat de 
leerlingenraad leuke sociale media heeft.

Bijhouden van de Instagram.
Leuke digitale acties bedenken.

z.o.z.
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