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Huishoudelijk reglement leerlingendeelraad
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Leerlingendeelraad

een uit de leerlingenpopulatie gekozen groep die de belangen van de
leerlingen uit de betrokken afdeling behartigt.

Huishoudelijk reglement

legt vast hoe de leerlingendeelraad intern georganiseerd is. De
rechten en plichten van leerlingen en de leerlingendeelraad zijn
vastgelegd in het leerlingenstatuut.

Artikel 2 Taak en bevoegdheden
1. De leerlingendeelraad heeft tot taak:
 de belangen van de leerlingen te behartigen in de leerlingenraad, in de medezeggenschapsraad en
bij de schoolleiding;
 als contactorgaan te functioneren tussen leerlingen en medewerkers van de school;
 te bevorderen dat leerlingen zich voor de school interesseren.
2. De leerlingendeelraad is bevoegd:
 gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen aan de leiding van de afdeling over zaken die de
leerlingen in het bijzonder aangaan;
 op te treden ter vertegenwoordiging van de leerlingen van de betreffende afdeling.
3. De leerlingendeelraad heeft:
 de beschikking over vergaderruimte;
 in redelijke mate in school de beschikking over drukfaciliteiten, apparatuur en andere materialen;
 de beschikking over een jaarlijks in de begroting van de school vastgesteld geldbedrag, te
besteden voor werkzaamheden van de raad.
Artikel 3 Vergadering van de leerlingendeelraad
1. Ten minste drie maal per jaar belegt de leerlingendeelraad een vergadering voorafgaand aan een
bijeenkomst van de leerlingenraad.
2. Ten minste drie maal per jaar vindt overleg plaats tussen de leerlingendeelraad iemand van de
afdelingsleiding.
Artikel 4 Werkwijze
De leerlingendeelraad kan schriftelijk of mondeling vragen stellen over de gang van zaken op school
aan de afdelingsleiding en over het onderwijs in een bepaalde klas. Beslissingen van de
leerlingendeelraad worden in goed overleg en, zo nodig, na stemming genomen.
Artikel 5 Voorzitter
De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering en met het opstellen van een agenda. De
raadsleden kunnen voor de vergadering agendapunten aan de voorzitter doorgeven. Als de voorzitter
ziek is of om andere redenen niet in staat is voor te zitten, krijgt de plaatsvervangend voorzitter deze
taak te vervullen.
Artikel 6 Begeleiding leerlingendeelraad
1. De leerlingendeelraad overlegt met de afdelingsdirecteur of de leerlingcoördinator van de
afdeling .
2. Iemand van de afdelingsleiding kan op uitnodiging van één der leden van de leerlingendeelraad de
vergadering bijwonen.
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3. De afdelingsdirecteur (of coördinator) kan advies geven aan de leerlingendeelraad over zaken die
tijdens de vergadering ter sprake komen.
4. De afdelingsdirecteur heeft in de vergadering van de leerlingendeelraad geen stemrecht.
Artikel 7 Omvang en samenstelling
1. De leerlingendeelraad bestaat uit 8 t/m 12 leden, 2 vertegenwoordigers uit elke leerjaar van de
afdeling (afdelingen Hardenberg, PrO, BB, KB, TL, HAVO en VWO).
2. De zittende leerlingendeelraad zoekt actief kandidaat-leden, telkens wanneer het ledental lager is
dan 8 t/m 12, afhankelijk van de afdeling.
3. Elke leerling kan zichzelf ook kandidaat stellen. Zijn er op dat moment meer kandidaten dan
zetels, dan maakt de zittende leerlingendeelraad een keuze op basis van een aantal - vooraf
bekende - criteria die relevant zijn voor het functioneren als lid van de leerlingendeelraad. Dit
alles met inachtneming van hetgeen vermeld staat bij lid 1 van dit artikel.
4. Een leerling kan maximaal 3 jaar deel uitmaken van de leerlingendeelraad.
5. De leden van de leerlingendeelraad kiezen - wanneer dat aan de orde is - uit hun midden een
voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een vertegenwoordiger in de leerlingenraad.
6. De leerlingendeelraad stelt de leerlingen van de afdeling in de gelegenheid kennis te nemen van
zijn samenstelling en werkzaamheden.
Artikel 8 Commissies
De leerlingendeelraad stelt naar behoefte commissies in (zoals een feestcommissie) ten behoeve van
de organisatie van activiteiten. In een commissie heeft ten minste één lid van de leerlingendeelraad
zitting. De commissie werkt onder verantwoordelijkheid van de leerlingendeelraad.
Artikel 9 Slotbepaling
Dit reglement en de eventueel daarin aan te brengen wijzigingen worden vastgesteld door de
leerlingenraad op voorstel van de leerlingendeelraad. Voor wijzigingsbesluiten is een meerderheid van
2/3 van de leerlingenraad vereist. Het vastgestelde reglement wordt ter kennis gebracht van de
schoolleiding, de medezeggenschapsraad, de leerlingendeelraad, de ouderraad en de leerlingen. In
gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de leerlingenraad in overleg met de
afdelingsleiding.
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