
 

 

Leerlingparticipatie 

 

 

 

 

 

 
 

Kernwaarden van de school 

 

Iedereen is welkom op onze school ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht 

of levensovertuiging. Discriminatie en racisme zijn onacceptabel, zowel on- als offline.  
  

We behandelen elkaar met respect, online en offline.   
  

Het verspreiden van geluid- en beeldmateriaal is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk 

toestemming is gegeven door degene die het betreft of betreffen.  
  

We maken deel uit van dezelfde school. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor een 

veilige en positieve sfeer.   
  

We dragen gezamenlijk zorg voor een schone leefomgeving en gaan zorgvuldig om 

met materiaal van de school en van elkaar.   
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Inleiding 
 
In ons schoolplan staat verwoord: we richten ons op de ontwikkeling van kritische, onafhan-
kelijk  denkende en creatieve burgers met een wetenschappelijke oriëntatie. Dat betekent dat 
we ook naar  de leerlingen moeten luisteren en hen moeten meenemen om deze visie uit te 
dragen en waar te  maken. Onze leerlingen zijn actief betrokken bij de school en hebben een 
mening over school en  over onderwijs.  
Daarnaast willen we dat de leerlingen hun eigen verantwoordelijkheid nemen in het  leerpro-
ces en dat betekent dat de leerlingen ook in de gelegenheid moeten zijn om hun stem te la-
ten  horen. Leerlingenparticipatie krijgt op het Praedinius Gymnasium : 
  
MR  
 
Binnen het Praedinius hebben 3 leerlingen van de school zitting in de MR. In het MR regle-
ment staan de rechten en plichten, de zittingstermijn etc.  
 
Leerlingenparlement  
 
Het leerlingenparlement bestaat uit de klassenvertegenwoordigers van alle klassen. Binnen 
het leerlingenparlement is een leerlingenraad samengesteld waarmee de schoolleiding op 
gezetten tijdstippen overleg voert.  
 
Leerlingenraad  
 
De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de verschillende jaarlagen. Er wordt 4x per jaar 
overlegd tussen leerlingenraad en leerlingenparlement. De schoolleiding heeft 4x per jaar 
overleg met de leerlingenraad.  
 
Klassenvertegenwoordigers  
 
Alle klassen binnen het Praedinius Gymnasium hebben twee klassenvertegenwoordigers. De  
klassenvertegenwoordigers hebben een rol naar de klas en de mentor, ze leveren een bij-
drage aan  het leerlingenparlement en ze zitten in een leerlingenpanel voor de conrectoren 
onder- en bovenbouw.  
 
Leerlingenpanel  
 
De klassenvertegenwoordigers zijn lid van het leerlingenpanel. De conrectoren onder- en  
bovenbouw hebben twee maal per jaar een panelgesprek met de leerlingen per jaarlaag.  
Onderwerpen die hier aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld uitleg over het beleid van 
de schoolleiding, gebeurtenissen en activiteiten in de school en lessen van docenten.  
 
Peermediators  
Leerlingen spelen een rol in de zorg voor medeleerlingen. In de onderbouw (t/m klas 3) heeft 
elke klas 2 peermediators vanuit de bovenbouw. Deze peermediators begeleiden de mentor 
van de klas bij de introductie, bij klassenuitjes, enz. Ook spelen zij een rol als er akkefietjes 
zijn tussen leerlingen. 
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Leerlingverenigingen  
 
Leerlingen kunnen binnen het Praedinius lid zijn van een leerlingvereniging zoals Eloquentia, 
Aulos, de GSA-groep, enz. De leerlingen vormen zelf, soms met hulp van ouders of docen-
ten, het bestuur van de verenigingen. Zij hebben contact met de schoolleiding over zaken die 
de leerlingverenigingen aangaan.  
 
Leerlingen en voorlichting  
 
Leerlingen zijn het uithangbord voor de school. De leerlingen spelen een belangrijke rol bij  
voorlichtingsdagen voor basisschoolleerlingen en op de open dagen op school. Ze worden 
betrokken bij de organisatie en uitvoering van die voorlichtingsactiviteiten.  
 
Tevredenheidsonderzoeken  
 
De school voert jaarlijks tevredenheidsonderzoeken uit onder de leerlingen van alle klassen. 
De enquêtes leveren informatie voor eventuele bijstelling van beleid.  
 
Enquêtes over docenten 
 
In het kader van de gesprekscyclus voor docenten worden twee klassen over een docent  
geënquêteerd. Middels een 15 tal vragen wordt vanuit leerlingen perspectief gekeken naar 
het  functioneren van de docent. Docenten worden uitgenodigd om in gesprek te gaan met 
een groep leerlingen over eigen functioneren.  
 
Lid van sollicitatiecommissies  
 
Eén leerling heeft zitting in een sollicitatiecommissie of benoemingsadviescommissie bij de 
functie van conrector of rector. Deze leerling heeft zitting in de MR. Eén leerling heeft zitting 
in een sollicitatiecommissie bij het aanwerven van een nieuwe docent. Wanneer het om kort-
lopende vervangingen gaat wordt een sollicitatiecommissie samengesteld zonder leerlingen. 
Ook deze leerling heeft zitting in de MR. 
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