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Leerlingenraadstatuut Corbulo College 2016/2017  
 
 

Algemeen 
 
1. Betekenis 
Een leerlingenraadstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een lid van de 
leerlingenraad. Statuut is een duur woord voor reglement; een officiële tekst met de regels van 
de leerlingenraad in dit geval. 

2. Doel 
Een leerlingenraadstatuut is er om de rechtspositie van leerlingenraad te verduidelijken en te 
verbeteren. Het leerlingenraadstatuut werkt op drie manieren:  

 Het is gericht op problemen voorkomen 

 Het is gericht op problemen oplossen 

 Het is gericht op het uitsluiten van willekeur; het recht op gelijke behandeling 
 
3. Begrippen 

In dit statuut wordt bedoeld met:  

 Leerlingen: alle leerlingen die op de school staan ingeschreven; 
 School: Het Corbulo College te Voorburg; 
 Docenten: Personeelsleden met een onderwijstaak 
 Onderwijs ondersteunend personeel; personeelsleden met een andere taak dan 

onderwijstaak; 
 Schoolleiding: de directeur samen met de adjunct-directeur(en); 

 Schoolbestuur (het bevoegd gezag): de minister van onderwijs en 

wetenschappen; het gemeentebestuur; het bestuur van de onderwijsstichting / 

onderwijsvereniging;  
 Leerlingenraad: is een uit en door de leerlingen gekozen groep, zoals bedoeld in artikel 

12 van de wet medezeggenschap onderwijs, of een soortgelijke organisatie die de 
belangen van leerlingen behartigt; 

 Leerlingenraadbegeleider: docent, aangewezen om de leerlingenraad te begeleiden; 
 Medezeggenschapsraad: het vertegenwoordigend orgaan van de hele school,  

zoals bedoeld in artikel 4 van de wet medezeggenschap onderwijs;  
 Schooltijd: Is de tijd die de leerling doorbrengt onder verantwoordelijkheid van de 

school inclusief de tijd die nodig is om bij de plaats van de activiteit te geraken alsmede  
de terugreis; 

 Interne geschillencommissie: Orgaan dat klachten aangaande vermeende onjuiste of 
onzorgvuldige toepassing van het leerlingenraadstatuut in behandeling kan nemen en 
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hierover bindende uitspraken doet.  
 

4. Procedure 
De inhoud van het leerlingenraadstatuut wordt voorgelegd aan de leerlingenraad door de 
leerlingenraadbegeleider en het schoolleiding. Bij akkoord wordt dit leerlingenraadstatuut 
geldig. Aanpassingen kunnen worden gedaan op voorstel van de leerlingenraad. 

 
5. Geldigheidsduur 

Het leerlingenraadstatuut wordt voor een periode van één schooljaar vastgesteld door de 
schoolleiding. Daarna wordt het opnieuw besproken en gewijzigd of aangevuld voor een 
periode van één schooljaar vastgesteld. Indien geen bespreking plaatsvindt, wordt het 
leerlingenraadstatuut geacht opnieuw voor één jaar te zijn vastgesteld, maar het moet wel 
opnieuw goedgekeurd worden door de leerlingenraad. 
 

6. Toepassing 
Het leerlingenraadstatuut is bindend voor:  

 De leerlingen die lid zijn van de leerlingenraad 

 De leerlingenraadbegeleider 

 De schoolleiding    
 

7. Publicatie   
Het leerlingenraadstatuut wordt op de schoolwebsite gepubliceerd en ieder jaar bij de 
aanvang van het schooljaar aan eenieder voor wie het leerlingenstatuut bindend is 

uitgereikt. Dit geschiedt onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding.  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Rechten en plichten 

Artikel 1. Vrijheid van vergaderen 

1.1. Leerlingen van de leerlingenraad hebben het recht te vergaderen over zaken die 
betrekking hebben op de school. 

1.2. De schoolleiding is verplicht hiertoe ruimte en faciliteiten ter beschikking te stellen. 
1.3. De leerlingen zijn verplicht een ter beschikking gestelde ruimte op een behoorlijke wijze 

te gebruiken en achter te laten. Zij zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele 
schade. 

1.4. Anderen leerlingen worden alleen toegelaten tot de vergadering wanneer de 
meerderheid van de aanwezige leerlingen dat toestaat. Dit wordt vooraf kenbaar 
gemaakt bij de schoolleiding. 

1.5. Afspraken omtrent plaats en tijd van een bijeenkomst worden in overleg met de 
schoolleiding en de leerlingenraadbegeleider gemaakt. 

1.6. De schoolleiding is bevoegd een bijeenkomst van leerlingen te verbieden, indien deze 
een onwettig karakter heeft en/of aanwijsbaar het schoolbelang schaadt of indien deze 

het volgen van de lessen door een leerling verhindert.   

Artikel 2. Recht op medezeggenschap 
 
2.1. De schoolleiding bevordert de totstandkoming en het functioneren van een 

leerlingenraad op school. 
2.2. Iedere leerling kan zich kandidaat stellen voor de leerlingenraad. In principe is een 

leerling lid tot hij van school gaat. Uitzonderingen daargelaten. Verkiezingen voor 
nieuwe leden worden elk jaar rond oktober georganiseerd. 

2.3.  De leerlingenraad wordt in zijn taak bijgestaan door een leerlingenraadbegeleider. 
2.4.  De leerlingenraad is bevoegd advies uit te brengen aan de MR, met name over 

aangelegenheden die de leerlingen in het bijzonder aangaan. 
2.5.  De leerlingenraadbegeleider voert minstens eenmaal per maand overleg met de 

leerlingenraad. 
2.6.  Er is een ideeënbus voor leerlingen waarin iedereen wensen en opmerkingen met 

betrekking tot de school kan deponeren. Deze staat onder beheer van de 
leerlingenraad. 

2.7.  De schoolleiding stelt met instemming van de ouders/leerlingengeleding in de MR een 
budget aan de leerlingenraad ter beschikking, ter bestrijding van de noodzakelijke 
kosten die voortvloeien uit de werkzaamheden van de leerlingenraad. 

2.8.  De schoolleiding stelt aan de leerlingenraad een vaste ruimte met een afsluitbare  
kast ter beschikking. Voor de werkzaamheden van de leerlingenraad worden gratis 

faciliteiten in redelijke mate ter beschikking gesteld.   
2.9.  Werkzaamheden van de leerlingenraad kunnen na toestemming van de schoolleiding 

tijdens de lesuren plaatsvinden, waarvoor leden van de leerlingenraad lesuren vrij  
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kunnen krijgen. Dit dient slechts bij uitzondering te geschieden. 
2.10.  Een leerling die lid is van de leerlingenraad of MR dan wel een leerling met een ouder als 

lid van de MR, ouderraad, de schoolleiding, het bevoegd gezag of een andere groep 
mag ten gevolge van dit lidmaatschap op geen enkele wijze bevoordeeld of benadeeld 
worden in zijn positie op school. Artikel 42 van het medezeggenschapsreglement is in 
deze onverminderd van toepassing. 

   
Artikel 3. Aanwezigheid en orde 
 
3.1.  Een leerling die lid is van de leerlingenraad zorgt dat hij bijtijds aanwezig is bij 

vergaderingen en andere afspraken. 
3.2. Bij verhindering dient een leerling die lid is van de leerlingenraad dit minstens een week 

van tevoren te melden bij de leerlingenraadbegeleider. 
3.3. Van een leerling die lid is van de leerlingenraad wordt verwacht dat hij/zij zich 

beschikbaar stelt bij belangrijke evenementen op school. Hierbij kun je denken aan de 
open dag. 

3.4.  Van een leerling die lid is van de leerlingenraad wordt verwacht dat hij/zij zich actief 
inzet voor het verbeteren van de school. 

3.5.  Wanneer een leerling die lid is van de leerlingenraad zijn afspraken en beloftes 
structureel niet nakomt kan hij/zij uit de leerlingenraad worden gezet. 

3.6. De schoolleiding heeft het recht om leerlingen o.b.v. logboekmeldingen e.d. te 
verwijderen uit de leerlingenraad. 

 
Artikel 4. Vrijheid van meningsuiting 
 
4.1.  Binnen de leerlingenraad mogen leden van de leerlingenraad zich uitspreken zonder 

hiervoor veroordeeld te worden. 
4.2.  Discussies binnen de leerlingenraad dienen respectvol te worden gevoerd. Je tolereert 

de mening van de ander ook al deel je de mening van de ander niet. 
 
Artikel 5. Besluitvorming 
 
5.1  Besluiten worden democratisch genomen. Wanneer de meerderheid van de 

leerlingenraad voor een idee stemt, wordt dit idee voorgelegd aan de 
schoolleiding. 

5.2.  De leerlingenraad mag niet handelen zonder toestemming van de 
leerlingenraadbegeleider en de schoolleiding. 

5.3.  Een leerling die lid is van de leerlingenraad mag zelf ideeën verzinnen over schoolzaken 
en dit voorleggen aan de leerlingenraad. 

5.4.  Een besluit van de leerlingenraad wordt uitgevoerd wanneer de 
leerlingenraadbegeleider en de schoolleiding hiermee akkoord gaan. 

5.5. De leerlingenraad kan door de schoolleiding worden gevraagd ergens over mee te  
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denken, advies te geven of als klankbord te dienen.  

 
Tot slot 
Hierbij verklaren de leden van de leerlingenraad, de leerlingenraadbegeleider en de 
schoolleiding akkoord te gaan met het leerlingenraadstatuut zoals omschreven staat op pagina 
1 t/m 5 van dit document. 
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