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Leerlingenraadreglement Comenius College vestiging Lijstersingel 

Paragraaf 1: algemeen 

Artikel 1: betekenis 

In het leerlingenraadreglement staan alle rechten en plichten van de leerlingenraad van het Comenius College 

vestiging Lijstersingel.  

 

Artikel 2: begrippen 

In dit reglement wordt bedoeld met: 

a. leerlingen, alle leerlingen die op  school staan ingeschreven voor de vestiging Lijstersingel; 

b. ouders, de wettelijke vertegenwoordigers van de leerlingen; 

c. personeel, al degenen die in dienst zijn van het bestuur voor het Comenius College vestiging Lijstersingel; 

d. leraren, personeelsleden met een onderwijskundige taak; 

e. mentor, leraar, aangewezen om een klas gedurende het schooljaar te ondersteunen en begeleiden; 

f. leerlingenraad, de leerlingenraad van de vestiging Lijstersingel; 

g. jaarvertegenwoordiger, een verkozen leerling die lid is van de leerlingenraad; 

h. bijzonder lid, een lid uit een andere leerling-organisatie binnen de school; 

i. medezeggenschapsraad, het vertegenwoordigend orgaan van de school, als bedoeld in artikel 3 van de Wet 

Medezeggenschap Scholen; 

j. geleding, de volgende groeperingen binnen de school: personeel, leerlingen en ouders; 

k. het bestuur, het schoolbestuur: CVO Rotterdam; 

l. de vestigingsleiding, de vestigingsleiding van de Lijstersingel (vestigingsdirecteur, afdelingsleiders, teamleiders); 

m. de algemene directie, de rector, onderwijskundig directeur en bedrijfskundig directeur van het hele Comenius 

College; 

n. de schoolleiding, de vestigingsleiding en de algemene directie samen; 

o. de vestiging, een bestuurlijke eenheid binnen het Comenius College, in dit reglement de vestiging Lijstersingel, 

gelegen aan Lijstersingel 18 te Capelle aan den IJssel; 

p. het dagelijks bestuur,  de voorzitter, vicevoorzitter en secretaris van de leerlingenraad; 

q. afdeling, een bestuurlijke eenheid binnen de vestiging, er is een mavo-, havo-, en een vwo-afdeling. 

 

 

Paragraaf 2: de leerlingenraad 

Artikel 3: leerlingenraad 

Aan de vestiging Lijstersingel is een leerlingenraad verbonden. Deze raad vertegenwoordigt alle leerlingen van de 

vestiging Lijstersingel en wordt rechtstreeks door en uit de leerlingen van de vestiging gekozen, zoals dit 

reglement voorschrijft. 

 

Artikel 4: doelstelling  

De kerndoelen van de leerlingenraad zijn:  

1.   de leerlingen betrekken bij de dagelijkse gang van zaken op het Comenius College aan de Lijstersingel;  

2. overleg tussen leerlingen en schoolleiding bevorderen; 

3. onderling overleg tussen leerlingen(organisaties) op de vestiging bevorderen. 

 

Artikel 5: omvang en samenstelling van de leerlingenraad  

1. De leerlingenraad bestaat uit zestien leden, waarvan 

 a.  twaalf jaarvertegenwoordigers die als volgt worden samengesteld: vijf leerlingen afkomstig uit de  

 afdeling vwo, vier leerlingen afkomstig uit de afdeling havo en drie leerlingen afkomstig uit de afdeling  

 mavo; 

 b. twee bijzondere leden uit de klankbordgroep onderbouw (combinatie van mavo, havo en vwo); 

 c.  een bijzonder lid vanuit CoBuS; 

 d. een bijzonder lid vanuit Comésa Schoolmagazine. 

2.  Jaarvertegenwoordigers kunnen afkomstig zijn uit de leerjaren drie, vier, vijf en zes.  

3. De leerlingenraad streeft naar een evenredige verdeling binnen de afdelingen qua leerjaren, zo probeert de 

 leerlingenraad de continuïteit te waarborgen. 
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4. Jaarvertegenwoordigers hebben een zittingstermijn van twee cursusjaren en zijn daarna één keer 

 herkiesbaar als zij dit willen.  

5. De leerlingenorganisatie van de bijzondere leden regelt zelf de verkiezing en zittingsduur. Bijzondere leden 

 zijn niet verplicht om aanwezig te zijn, zij worden op verzoek van de voorzitter in het bijzonder uitgenodigd.  

6. De leerlingenraad kan één of meerdere personeelsleden verzoeken de leerlingenraad te begeleiden, deze is 

 of zijn geen lid van de leerlingenraad. Het begeleidende personeelslid ondersteunt met name het dagelijks 

 bestuur van de leerlingenraad. 

7.  Iedere jaarvertegenwoordiger heeft stemrecht. Bijzondere leden hebben dit niet, tenzij dit reglement 

 anders vermeldt. 

8. De gesprekspartners van de leerlingenraad kunnen zijn: 

 a. de vestigingsleiding; 

 b. de algemene directie 

 c. de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad 

 d. andere geledingen op uitnodiging van de leerlingenraad (leerlingen, ouders, personeelsleden enz.) 

 

Artikel 6: dagelijks bestuur 

1. De leerlingenraad heeft een dagelijks bestuur met drie leden: een voorzitter, een vicevoorzitter en een 

 secretaris. 

2. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de leiding van de leerlingenraad en zorgt voor de 

 dagelijkse zaken.  

3.  De leden van de leerlingenraad kiezen een dagelijks bestuur uit hun midden na verkiezingen. 

4.  De leden van het dagelijks bestuur worden verkozen voor een periode van een cursusjaar, waarna leden 

 van het dagelijks bestuur zich herkiesbaar kunnen stellen. 

5.  Mocht een lid van het dagelijks bestuur niet naar behoren functioneren, dan kan de leerlingenraad  een 

 motie van wantrouwen indienen, als deze wordt aangenomen door een meerderheid, moet het lid van 

 het dagelijks bestuur zijn of haar functie neerleggen 

6.  Het dagelijks bestuur is het aanspreekpunt van de leerlingenraad voor de geledingen binnen de vestiging.  

7.  Het dagelijks bestuur controleert de naleving van dit reglement en is bevoegd de leerlingenraad en de 

 schoolleiding hierop aan te spreken.  

8.  De voorzitter heeft de volgende taken: 

 a.  het leiden van de vergaderingen; 

 b.  het bepalen van plaats en tijd van de vergaderingen; 

 c.  het opstellen van de agenda van een vergadering (in overleg met de secretaris); 

 d.  het inwerken van nieuwe leden; 

 e.  zorg dragen voor naleving van dit reglement; 

 f.  het opstellen van het jaarverslag van de leerlingenraad; 

 g. het vertegenwoordigen van de leerlingenraad in de school. 

9. De vicevoorzitter heeft de volgende taken: 

 a.  het waarnemen van de voorzitter bij diens afwezigheid; 

 b.  het waarnemen van de secretaris bij diens afwezigheid; 

 c.  het controleren van de voorzitter bij vergaderingen. 

10. De secretaris heeft de volgende taken: 

 a.  het beheren van het archief (post, e-mail, verslagen enz.); 

 b.  het bijhouden van de ledenadministratie; 

 c.  zorg dragen voor de verspreiding van ingekomen stukken; 

 d.  het opstellen en verspreiden van brieven namens de leerlingenraad; 

 e.  het opstellen van de agenda (in overleg met de voorzitter); 

 f.   het maken en verspreiden van verslagen van de vergaderingen; 

 g.  het maken van een jaarverslag (in overleg met de voorzitter). 

 

Artikel 7: vergaderingen 

1.  De leerlingenraad komt bijeen als: 

 a.  de voorzitter de leden oproept; 

 b.  de vestigingsleiding of algemene directie hierom vraagt; 

 c.  als een kwart van de leerlingenraad hierom vraagt. 

2.  Alle jaarvertegenwoordigers zijn stemgerechtigd. 

3.  Om te mogen stemmen moet  75% van de leden aanwezig zijn. 

4.  Een meerderheid van de leerlingenraad kan een besluit nemen. 
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5.  Alleen aanwezige leden kunnen stemmen, dus niet bij volmacht. 

6.  De leerlingenraad vergadert, kijkend naar het aantal agendapunten, regelmatig. Het minimum aantal 

 vergaderingen is één per tien schoolweken.  

7.  Ook kunnen er commissies ingesteld worden om over bepaalde specifieke onderwerpen te spreken, de 

 voorzitter zit deze overleggen voor.  

 

Artikel 8: openbaarheid en geheimhouding 

1.  Vergaderingen van de leerlingenraad zijn openbaar, tenzij: 

 a.  een meerderheid van de leden een besloten overleg wil; 

 b.  er over individuele personen gesproken wordt; 

 c.  de vestigingsleiding of algemene directie hierom vraagt en het dagelijks bestuur hiermee instemt. 

2.  Verslagen van de leerlingenraad zijn openbaar en worden gepubliceerd, stukken waarop geheimhouding 

 rust worden niet gepubliceerd.  

 

Artikel 9: orde  tijdens vergaderingen 

1.  De voorzitter leidt de vergadering.  

2.  Als een lid of gast de vergadering verstoort, dan kan de voorzitter hem of haar het woord ontnemen, 

 dringend verzoeken de vergadering te verlaten of de persoon de toegang tot de vergadering ontzeggen.  

 

Artikel 10: verwijdering 

1.  Als een lid niet functioneert, dan kan tweederde meerderheid besluiten het lidmaatschap van dat lid op te 

 heffen.  

2.  Als een lid geheimhouding schendt, zoals bedoeld in artikel 8, wordt het lidmaatschap direct beëindigd.  

3.  Slechte schoolprestaties zijn geen reden voor verwijdering, wel kan het dagelijks bestuur hierover met het 

 lid in gesprek gaan en hem/haar adviseren te stoppen als lid van de leerlingenraad, maar dwang is niet 

 mogelijk. 

 

 

Paragraaf 3: verkiezingen 
 

Artikel 11: verkiezingen jaarvertegenwoordigers  

1.  Jaarvertegenwoordigers worden gekozen, door middel van verkiezingen, door de leerlingen van de  vestiging. 

2.  Leerlingen kunnen alleen stemmen op leerlingen uit hun afdeling. 

3.  De verkiezingen worden georganiseerd door de verkiezingscommissie van de leerlingenraad, waarin leden  

 die: 

 a. niet op kandidatenlijsten staan; 

 b. niet aftredend zijn. 

4.  De voorzitter van de leerlingenraad zit volgens artikel 7, lid 7 deze overleggen voor, tenzij hij op een 

 kandidatenlijst staat. Ook als de voorzitter aftredend lid is, zit hij de overleggen voor.  

5. De verkiezingen worden gehouden aan het einde  van een cursusjaar, de datum wordt aan het begin van 

 het cursusjaar vastgesteld in overleg met de vestigingsleiding. 

6. Voor de meivakantie laat de leerlingenraad aan alle geledingen weten welke vacatures er zijn. 

7. Alle leerlingen van klas drie, vier, vijf en zes zijn kiesgerechtigd en stemmen bij geheime, schriftelijke 

 stemming.  

8. Verkiezingen gaan niet door als: 

 a. er evenveel kandidaten als vacatures zijn; 

 b. er minder kandidaten dan vacatures zijn. 

9. Er is een vacature voor een bepaalde afdeling wanneer een lid uit die afdeling aftreedt. 

10. De leerlingenraad stelt van al haar activiteiten de vestigingsleiding en andere geledingen op de hoogte. 

 

Artikel 12: tussentijdse vacature 

1. Wanneer een lid tijdens zijn of haar termijn aftreedt, ontstaat er een vacature. 

2. Vacatures worden opgevuld als er nog kandidaten zijn die niet direct zijn verkozen in de leerlingenraad 

 (aspirant-leden). Dit lid  zit de termijn uit van het afgetreden lid.  

3.  Wanneer er geen aspirant-leden zijn, worden er opnieuw verkiezingen georganiseerd, zoals in artikel 11 

 beschreven, met uitzondering van lid 4 en lid 5. 

 

 



4 

 

Artikel 13: verkiezingen dagelijks bestuur 

1. Ieder lid is verkiesbaar tot lid van het dagelijks bestuur. 

2. Ieder lid is kiesgerechtigd bij de verkiezingen van het dagelijks bestuur en stemt bij geheime, schriftelijke 

 stemming.  

3.  De verkiezing van het dagelijks bestuur wordt georganiseerd door de secretaris van de leerlingenraad, tenzij 

 hij of zij herkiesbaar is, dan stelt de leerlingenraad een ander lid in als voorzitter van de verkiezingen.  

4. Een lid van het dagelijks bestuur heeft een termijn van een jaar, waarna men een nieuw bestuur kiest. 

 Maximaal 2 termijn.  

 

 

Paragraaf 4: taken en bevoegdheden van de leerlingenraad 
 

Artikel 14: taken 

1.  De leerlingenraad is een open en interactief orgaan, dat uit zich in de volgende taken: 

 a.  de leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen in gesprekken met de vestigingsleiding;  

 b. de leerlingenraad staat open voor geluiden, meningen en visies van alle leerlingen, maar ook die van  

 de vestigingsleiding, de algemene directie en het personeel; 

 c. de leerlingenraad reageert op verzoeken dat zij krijgt van de schoolleiding; 

 d. de leerlingenraad reageert  op alle verzoeken van leerlingen. 

 e. de leerlingenraad houdt haar achterban op de hoogte van alles wat zij doet, met uitzondering van  

 thema's uit artikel 8. 

2. De leerlingenraad bevordert de eenheid binnen de vestiging. 

3.  De leerlingenraad regelt en organiseert activiteiten om de belangen van leerlingen te horen. 

4.  De leerlingenraad bevordert de samenwerking tussen leerlingenorganisaties binnen de vestiging. 

5. De leerlingenraad dient een open, positieve en constructieve opstelling te hebben.  

6.  De leerlingenraad maakt verslagen van haar vergaderingen en communiceert deze naar alle geledingen en 

 de schoolleiding, met uitzondering van thema's uit artikel 8.  

 

Artikel 15: bevoegdheden 

1. De leerlingenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan: 

 -de schoolleiding; 

 -de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad. 

2.  Deze adviezen mogen gaan over al hetgeen in de leerlingenraad besproken en mogen dus onderwijskundig 

 of organisatorisch van aard zijn. 

3. De leerlingenraad krijgt binnen zes weken reactie op gedane voorstellen van de schoolleiding en/of de 

 leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad en wordt op de hoogte gehouden van de gang van zaken 

 rondom dit onderwerp.  

4. De leerlingenraad mag enquêtes houden onder leerlingen in en na overleg met de vestigingsleiding.  

 

Artikel 16: faciliteiten 

1. De schoolleiding biedt de leerlingenraad een geschikte ruimte om te vergaderen.  

2.  De schoolleiding biedt de leerlingenraad printmogelijkheden op de vestiging. 

3. De schoolleiding biedt de leerlingenraad een postvakje op de vestiging. 

4.  De schoolleiding biedt de leerlingenraad een e-mailadres van de school. 

5. De schoolleiding en het dagelijks bestuur plannen vergaderingen gezamenlijk in, zodat het overleg voor 

 beide partijen uitkomt.  

 

Artikel 17: jaarverslag 

1. De leerlingenraad stelt jaarlijks een jaarverslag op en communiceert deze aan alle geledingen en de 

 schoolleiding.  

2. De leerlingenraad evalueert het jaar naar aanleiding van het jaarverslag, hierbij behandelt de 

 leerlingenraad: 

 a. de werkzaamheden van de leerlingenraad; 

 b. de werkzaamheden van het dagelijks bestuur; 

 c. de gang van zaken binnen de school. 
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Paragraaf 5: overige bepalingen 
 

Artikel 18: scheiding leerling-zijn en lid-zijn 

Geen lid mag ten voordele of ten nadele worden behandeld door de school, omdat hij of zij lid is van de 

leerlingenraad. Hierbij is een strikte scheiding nodig tussen het leerling-zijn en het lid-zijn. Tijdens de lessen en in 

de pauzes wordt een lid behandeld als leerling.  

 

Artikel 19: toekomst 

De leerlingenraad heeft voor in de toekomst het streven om nauw samen te werken met 

leerlingenvertegenwoordiging op de vestiging Nieuwerkerk. Deze samenwerking zal worden opgebouwd op 

advies van en onder begeleiding van: 

1.  de vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk; 

2. de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad. 

 

Artikel 20: wijziging reglement 

1.  In samenspraak met de schoolleiding kan dit reglement worden gewijzigd. 

2.  De leerlingenraad kan het reglement met toestemming van de leerlinggeleding van de 

 medezeggenschapsraad (MR-reglement, artikel 24, lid 3 onder c) en de schoolleiding wijzigen met 

 tweederde meerderheid.  

 

Artikel 21: inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking per 1 augustus 2012. Op dat moment zijn de leerlingen uit de commissie 

vormgeving leerlingenraad lid van de leerlingenraad  van de vestiging Lijstersingel van het Comenius College. Hun 

taak is dan om verkiezingen te organiseren voor de vacatures die er dan zijn.  

 

Artikel 22: citeerregel 

Dit reglement kan aangehaald worden als: Leerlingenraadreglement Comenius College vestiging Lijstersingel. 

 

 

 

 

 

 


