Leerlingenraadreglement van het Pallas Athene College

ALGEMEEN:

Artikel 1
Betekenis
In het leerlingenraadreglement staan alle rechten en plichten van de leerlingenraad.

Artikel 2
Begrippen
In dit reglement wordt bedoeld met
bevoegd gezag
leerlingen
ouders
personeel
leerlingenraad

klassenvertegenwoordiger
medezeggenschapsraad
mentor
klachtencommissie
geleding
inspecteur
het bestuur
Quorum
Lid
Schoolleiding
MT
Adviseur
Begeleider

Het bestuur van de school, de Bestuurscommissie ex.artikel 82 van de
Gemeentewet;
Alle leerlingen, die op de school staan ingeschreven;
De wettelijke vertegenwoordigers van de ingeschreven leerlingen;
Al degenen, die op arbeidsovereenkomst met het bevoegd gezag een
werkaanstelling hebben op deze school;
Een uit en door leerlingen gekozen vertegenwoordiging, als bedoeld in
artikel 26 van de WMS. Deze raad bestaat op het Pallas Athene College uit
maximaal 16 personen.
Een jaarlijks verkozen leerling om zijn/haar klas/groep te vertegenwoordigen
naar andere geledingen;
Het vertegenwoordigend orgaan van de school, als bedoeld in artikel 3 van
de WMS;
Leraar, aangewezen om een groep leerlingen gedurende het schooljaar te
begeleiden;
Officiële beroepsinstantie bij klachten;
Eén van de volgende groeperingen binnen de school: leerlingen, ouders,
personeel;
De inspecteur die belast is met het toezicht op het voorgezet
onderwijs, bedoeld in artikel 113 van de wet op het Voortgezet onderwijs;
Het bestuur van de leerlingenraad bestaat uit een voorzitter en een
secretaris. Het bestuur wordt door de leden uit hun midden gekozen;
50% van de leden + 1;
Een gekozen leerling, die gedurende een schooljaar deel uit maakt van de
leerlingenraad;
De rector en de conrector/plv. rector;
De rector, conrector/plv. rector en de afdelingsleiders
Een lid van de schoolleiding;
Een docent

Artikel 3
Procedure
Het reglement van de Leerlingenraad wordt vastgesteld, resp. gewijzigd door het bevoegd gezag, na
goedkeuring van de leerlingenraad.

Artikel 4
Toepassing
Het reglement van de Leerlingenraad is van toepassing op al haar leden.

Artikel 5
Publicatie
Het reglement van de Leerlingenraad moet in het bezit zijn van alle leden van de Leerlingenraad; daarnaast
beheren de rector, de conrector, de medezeggenschapsraad en de ouderraad een exemplaar. Iedere
leerling kan het reglement inzien op het intranet van de school.
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Artikel 6
Doelstelling
a. D.m.v. haar adviesrecht deel te nemen aan de besluitvorming op school.
b. Het regelen en organiseren van activiteiten die in het belang zijn van de leerlingen, of ten goede
komen aan de sfeer op school.
c. Het behartigen van de belangen van alle leerlingen.
d. De leerlingen inspraak te geven in de activiteiten van de Leerlingenraad en hen daarover voldoende
te informeren.

Artikel 7
Taak
a. De Leerlingenraad heeft een adviserende en organisatorische taak.
b. De Leerlingenraad heeft tot taak de samenwerking tussen de Leerlingenraad en de overige
geledingen op school te bevorderen.
c. De Leerlingenraad heeft tot taak haar achterban (eventueel schriftelijk) op de hoogte te stellen van
haar standpunten en van veranderingen in samenstelling en inzichten.
d. De Leerlingenraad heeft de plicht notulen te maken van haar vergaderingen en deze zijn door
publicatie op het intranet van de school door elke schoolgeleding te raadplegen. Over personen
wordt niet gerapporteerd.
e. De Leerlingenraad volgt zo goed mogelijk de gang van zaken binnen de school, beoordeelt deze, en
stelt zo nodig vragen en/of levert kritiek.
f. De voorzitter informeert de MR als dit gewenst is.

Artikel 8
Bevoegdheid
a. De Leerlingenraad mag informatie inwinnen bij de ouderraad en de geleding ouders in de
medezeggenschapsraad, wordt zo mogelijk betrokken bij hun plannen en krijgt de mogelijkheid
advies te geven aan deze geledingen.
b. De Leerlingenraad kan over belangrijke zaken schriftelijk advies inwinnen bij haar achterban,
bijvoorbeeld d.m.v. een enquête in overleg met de rector.
c. De Leerlingenraad kan desgevraagd of uit eigener beweging advies uitbrengen aan de
medezeggenschapsraad, met name over die gelegenheden die de leerlingenraad in het bijzonder
aangaan.
d. De Leerlingenraad kan initiatieven nemen om de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te
waarborgen na overleg met de rector.

Artikel 9
Lidmaatschap
a. Een leerling kan zich zelf aanmelden voor het lidmaatschap van de leerlingenraad.
b. Als er meer dan zestien belangstellenden zijn wordt in onderling overleg de vertegenwoordiging van
de leerlingen in de raad verdeeld, waarbij het uitgangspunt is van vijf leerlingen per schooltype.
c. Als het overleg van artikel 9b niet tot een oplossing leidt worden verkiezingen gehouden.
d. Elke leerling kan dan een keus maken uit een kandidatenlijst voor zijn/haar schooltype.
e. De voorzitter van het bestuur van de raad controleert of de verkiezingen rechtmatig verlopen. Dit is
zijn of haar laatste functie voor aftreden. Hierna wordt er een nieuw bestuur gekozen.

Artikel 10
Samenstelling en werkzaamheden bestuur
a. Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris. De leden van het bestuur worden
gekozen uit en door de leden van de Leerlingenraad.
b. Het bestuur is belast met de leiding van de Leerlingenraad en draagt zorg voor de dagelijkse gang
van zaken.
c. Het bestuur vormt het aanspreekpunt voor de leden, de schoolleiding en andere geledingen in de
medezeggenschapsraad
d. De voorzitter vervult de volgende taken:
i.
Het leiden van de vergadering
ii.
Zorg dragen voor stipte naleving van het reglement
iii.
Het bepalen van plaats en tijd van niet voorziene vergaderingen (in overleg met de
secretaris)
iv.
Tijdens de vergadering aangeven dat een besluit is genomen
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v.

Het opstellen van de agenda voor de volgende vergadering gebeurt in overleg met de
secretaris.
e. De secretaris vervult de volgende taken:
i.
Het beheren van het archief (post, verslagen, etc.)
ii.
De zorg dragen voor in- en uitgaande post
iii.
Het maken en het verspreiden van de notulen
iv.
Het vermenigvuldigen en verdelen van stukken voor en onder de leden
v.
Het bijstaan van de voorzitter.

Artikel 11
Vergaderingen
a. Stemgerechtigd zijn alle op de vergadering aanwezige leden. De adviseur heeft geen stemrecht.
b. De vergaderingen zijn openbaar, maar de voorzitter kan op verzoek van een van de leden een
gedeelte van de vergadering besloten verklaren, doch alleen als de meerderheid van de leden
hiermee instemt. De niet-leden worden dan verzocht zich tijdelijk uit de vergadering te verwijderen.
c. Er wordt regelmatig vergaderd. Het minimum aantal vergaderingen is zes per jaar.

Artikel 12
Orde tijdens de vergadering
a. De vergadering wordt geleid door de voorzitter, of, in diens afwezigheid, de secretaris.
b. Indien een lid of gast de vergadering in ernstige mate verstoort (naar mening van de voorzitter), kan
de voorzitter deze persoon de verdere toegang tot de vergadering ontzeggen.
c. Bij herhaaldelijk overtreden van dit artikel kunnen de aanwezige leden bij meerderheid besluiten de
persoon in kwestie voor langere tijd de toegang tot de vergadering te ontzeggen en deze persoon
ook voor andere activiteiten op non-actief stellen.

Artikel 13
Algemeen
a. De leden van de Leerlingenraad mogen niet uit hoofde van hun lidmaatschap of de wijze van
uitoefening daarvan worden benadeeld of bevoordeeld in hun positie als leerling van het Pallas
Athene College.
b. Voor verandering van dit reglement is het bestuur bevoegd, maar dient deze voor instemming voor
te leggen aan de leden, na goedkeuring door de adviseur.

Artikel 14
Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en het de gang van zaken van de Leerlingenraad betreft,
beslist de rector.
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