Reglement Leerlingparticipatie
Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989)
De rechten van het kind zijn vastgelegd in de wet. De wet heet het Verdrag van de Rechten van het
Kind. In dit verdrag is bepaald dat kinderen volwaardige mensen zijn, met het recht op een gelukkige
kindertijd en een eigen mening.
Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind bepaalt:
 Dat elk kind het recht heeft zijn mening vrijelijk te uiten en dat aan de mening van het kind
passend belang moet worden gehecht in overeenstemming met zijn of haar leeftijd en
rijpheid (art 12 ,13);
 Dat het kind recht heeft op vrijheid van vereniging en vrijheid van vreedzame vergadering
(art 15);
 Dat het onderwijs aan het kind (onder meer) dient te zijn gericht op de zo volledig mogelijke
ontplooiing van de persoonlijkheid, het bijbrengen van de eerbied voor de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, de voorbereiding van het kind op een verantwoord
leven in een vrije samenleving (art 29)
In de Wet op de Medezeggenschap Onderwijs 1992 (WMO) wordt gesproken over: Artikel 26 1.
 Het bevoegd gezag stelt het personeel, de ouders en de leerlingen in de gelegenheid om
desgewenst onderscheidenlijk dan wel afzonderlijke raden voor het onderwijzend en
onderwijsondersteunend personeel, een ouderraad en een leerlingenraad in te stellen. Een
dergelijke raad is bevoegd desgevraagd of eigener beweging advies uit te brengen aan de
medezeggenschapsraad met name over die aangelegenheden, die de leerlingen in het
bijzonder aangaan.
 Op verzoek van een geledingenraad stelt de medezeggenschapsraad het bevoegd gezag in
kennis van een schriftelijk advies als bedoeld in het eerste lid. Artikel 5, tweede lid derde
volzin, is ten aanzien van een dergelijk schriftelijk advies van overeenkomstige toepassing.
Het leerlingenstatuut van het Minkema College kent de volgende bepalingen:
Hoofdstuk 4
 4.2 De leerlingenraad mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de
Medezeggenschapsraad, vooral over die zaken, die in het bijzonder de leerlingen aangaan.
 4.2a Als de leerlingenraad niet buiten de lesuren kan vergaderen of bijeenkomen, mag de
bijeenkomst tijdens de lesuren plaatsvinden. Daarvoor is toestemming van de schoolleiding
nodig.
 4.2b Voor de kosten die de leerlingenraad moet maken, stelt de schoolleiding een bedrag per
jaar beschikbaar (een budget). Van dat geld mag alleen gekocht worden wat noodzakelijk is
voor het functioneren van de leerlingenraad. Ieder jaar moet de leerlingenraad schriftelijk
verantwoording afleggen aan de schoolleiding over de uitgaven.
 4.2d Lidmaatschap van de Medezeggenschapsraad of van de leerlingenraad mag nooit een
reden zijn voor het nadelig behandelen van de leerlingen.
Hoofdstuk 5 Positie van de leerlingen
 5.1 Leerlingen hebben het recht voorstellen te doen aan het bestuur, de schoolleiding of
de medezeggenschapsraad over alle zaken die te maken hebben met hun positie binnen



de school. De school heeft naast haar eigen interne gang van zaken ook een rol als
oefensituatie voor het latere maatschappelijke functioneren. Vrijheid van vergaderen
5.6a Leerlingen hebben vrijheid van vergaderen over schoolse zaken. In overleg met de
schoolleiding kunnen zij afspraken maken over de tijd en de plaats van een vergadering,
wanneer deze in de school plaats vindt. De schoolleiding is daarbij verplicht een ruimte
ter beschikking te stellen.

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
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