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Artikel 1 : Status van het reglement
1.1 Het reglement bevat de doelstellingen en taken van de leerlingenraad en van haar leden,
het lidmaatschap van de leerlingenraad en het voorzitterschap van de leerlingenraad.
1.2 Het reglement wordt vastgesteld door de leerlingenraad en wordt gewijzigd bij een
tweederdemeerderheid van stemmen. Hierna zal het ook aan de MR ter instemming worden
voorgelegd.
1.3 Het artikel is van kracht voor onbepaalde tijd. Wijzigingen kunnen op iedere vergadering
worden voorgelegd.
1.4 a. Het reglement dient in bezit te zijn van:
i. Alle leden van de leerlingenraad,
ii. De schoolleiding,
iii. De schooladministratie.
1.4 b. Het reglement wordt gepubliceerd op de site van de leerlingenraad, indien aanwezig.
Artikel 2 : Begrippen
Leerlingenraad
: De leerlingenraad van deze school
Leerlingen
: Allen die als leerling op deze school staan ingeschreven
MR
: Medezeggenschapsraad van de school, zie art. 3 WMS, wet
medezeggenschap op scholen
Schoolleiding
: De rector en conrectoren van de school
School
: Het Minkema College, locatie Minkemalaan
Voorzitter
: De voorzitter van de leerlingenraad
Secretaris
: De secretaris van de leerlingenraad
Artikel 3 : Doelstelling
3.1 De leerlingenraad heeft als doel het behartigen van de belangen van de leerlingen in de
ruimste zin van het woord.
3.2 De leerlingenraad adviseert de MR en de schoolleiding, gevraagd dan wel ongevraagd.

3.3 De leerlingenraad houdt de leerlingen op de hoogte van de kwesties die besproken
worden.
Artikel 4 : Taken
4.1 De leerlingenraad vergadert eens in de vier tot zes weken om tot een gezamenlijk
standpunt te komen en formuleert vragen, advies of kritiek.
4.2 De leerlingenraad voert periodieke gesprekken met de schoolleiding en bespreekt
hetgeen besproken is tijdens de vergadering.
4.3 De leerlingenraad adviseert de leerlingengeleding van de MR door hen op de hoogte te
houden van problemen of ontwikkelingen, gevraagd dan wel ongevraagd.
4.4 De leerlingenraad gaat gesprekken met andere onderdelen van de school niet uit de weg.
4.5 Iedere eerste vergadering van het schooljaar worden er doelen vastgesteld, die de
leerlingenraad dat jaar sowieso wil bereiken. Deze worden openbaar gemaakt.
Artikel 5 : Lidmaatschap
5.1 De leerlingenraad streeft ernaar leden van zowel de havo, als het atheneum, als het
gymnasium te hebben op alle jaarlagen. Daartoe werft de leerlingenraad leden van de
ondervertegenwoordigde afdelingen en op de nieuwe brugklassen.
5.2 De leerlingenraad moet bij meerderheid van de helft plus één instemmen met het
aannemen van nieuwe leden, tenzij er zoveel leden zijn dat er een selectievergadering wordt
gehouden.
5.3 Bij een selectievergadering worden alle eventuele nieuwe leden uitgenodigd op een
speciaal ingelaste vergadering. Na afloop worden de aspirant-leden weggestuurd en vindt er
overleg plaats. Uiteindelijk stemt ieder lid op diegene, die zij als nieuw lid zouden willen
verwelkomen. Er wordt vooraf een aantal bepaald, van leerlingen die aangenomen worden
op die vergadering. Bij deze selectie dient artikel 4.1 in overweging te worden genomen.
5.4 De leden van de leerlingengeleding van de MR moeten worden gevraagd voor de
leerlingenraad. Zij kunnen door de dan zittende leerlingenraad niet geweigerd worden.
5.5 a. In beginsel duurt het leerlingenraadslidmaatschap de gehele schoolcarrière
b. Bij een tweederde meerderheid van de leden kan een lid worden gedwongen het
lidmaatschap op te zeggen.
c. Een lid van de MR kan niet worden gedwongen op te stappen als bedoeld in artikel 4.4 sub
b.
d. Een lid kan ook uit eigen beweging opstappen.
e. Een lid van de MR wordt dringend verzocht niet uit de leerlingenraad stappen, zolang hij
ook in de MR zitting neemt.
5.6 Een lid van de leerlingenraad wordt geacht goed te luisteren naar wat er onder de
leerlingen speelt en dit naar redelijkheid te schatten.
5.7 a. Een lid mag, mits overlegd met de leerlingenraad, op titel van leerlingenraadslid actie
ondernemen op problemen die spelen binnen de school en daarvoor een gesprek aangaan
met de schoolleiding.
b. Mocht het in alle redelijkheid te lang duren om te wachten op de volgende vergadering,
volstaat in plaats van overleg met de leerlingenraad, toestemming van voorzitter en
secretaris.
Artikel 6 : Voorzitterschap

6.1 a. Uit hen, die als MR-lid zitting nemen in de leerlingenraad, wordt een voorzitter
gekozen bij meerderheid van stemmen.
b. Als slechts één van de leden het voorzitterschap ambieert, heeft de leerlingenraad slechts
informatierecht.
c. Het lid, dat niet als voorzitter gekozen wordt, is secretaris van de leerlingenraad.
d. Slechts als geen van de MR-leden het voorzitterschap ambieert wordt uit de
leerlingenraadleden die zich beschikbaar stellen een voorzitter worden gekozen.
6.2 a. De voorzitter leidt de vergaderingen en draagt de verantwoordelijkheid voor de
naleving van dit reglement.
b. De voorzitter voert met de secretaris gesprekken namens de leerlingenraad.
c. De voorzitter vormt samen met de secretaris aanspreekpunt voor de leerlingenraad voor
docenten en andere onderdelen van de school.
d. De voorzitter stelt de tijd en data van de vergaderingen vast.
e. De voorzitter stelt, in overleg met de overige leden, de agenda voor de vergaderingen
vast.
6.3 a. De voorzitter wordt gekozen voor een termijn van ten hoogste twee jaren. Na deze
twee jaren wordt er opnieuw gestemd, de voorzitter kan zich dan wel opnieuw verkiesbaar
stellen.
b. Als de MR-zittingstermijn korter duurt dan twee jaren, duurt de voorzitterstermijn net zo
lang als de MR-zittingstermijn.
c. De oud-voorzitter is verantwoordelijk voor een goede begeleiding van de nieuwe
voorzitter en stapt derhalve niet op voordat de nieuwe voorzitter goed is voorbereid op zijn
taak.
d. Indien de voorzitter zitting heeft tot zijn eindexamen, dient de voorzitter in het
eindexamenjaar te beginnen met de opleiding van de nieuwe voorzitter.
6.4 a. De secretaris is verantwoordelijk voor de informatievoorziening van de leden.
b. De secretaris stelt notulen op.
c. De secretaris is verantwoordelijk voor publicaties van de leerlingenraad.
d. De secretaris vervangt de voorzitter indien nodig.
e. De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie en archieven.
Artikel 7 : Vergaderingen
7.1 a. De voorzitter leidt de vergadering.
b. De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast. Indien nodig wordt deze ook
aangepast.
7.2 Ieder lid zorgt er in beginsel voor, aanwezig te zijn. Indien een lid verhinderd is, geeft hij
dat uiterlijk de avond van tevoren aan de voorzitter op een redelijk tijdstip door.
7.4 a. De voorzitter draagt er zorg voor, dat iedereen de kans krijgt het woord te voeren.
b. De voorzitter draagt er zorg voor, dat de discussie niet afdwaalt.
c. De voorzitter mag iemand, die de orde op ernstige wijze verstoord, wegsturen.
Artikel 8 : Slotbepaling
8.1 Als het reglement niet toereikend is, beslist de voorzitter in de geest van dit reglement.

