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Huishoudelijk reglement leerlingenraad SUI 

I Algemeen 

Artikel 1 – Decreet Middelbaar Onderwijs 

Dit reglement is conform het participatiedecreet van 2 april 2004 dat laatst is aangepast op 1 

september 2016. 

Artikel 2 – Inleidende bepaling 

‘Leerlingenraad SUI’ is de officiële benaming voor de leerlingenraad van het Sint-Ursula-

Instituut gevestigd te Bosstraat 9, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver. 

Artikel 3 – Opdracht 

De leerlingenraad is een orgaan met een takenpakket dat op te delen valt in 2 grote delen: 

1° De mening en belangen van de leerlingen binnen de school vertegenwoordigen. 

2° Het dagelijkse schoolgebeuren opbeuren met activiteiten en evenementen. 

Artikel 4 – Algemene structuur 

De leerlingenraad bestaat uit 2 groepen die samen leerlingenraad SUI vormen: 

1° De eerste groep is de leerlingenraad van de eerste graad. 

2° De tweede groep is de leerlingenraad van de tweede en derde graad. 

Artikel 5 – Specifieke structuur 

§1 De leerlingenraad van eerste graad heeft geen vastgelegde structuur. Zij zijn vrij om 

kernen te starten en te beëindigen op basis van de actuele noden. 

§2 De leerlingenraad van de tweede en derde graad heeft een vastgelegde basis. Voor een 

goede werking is het wenselijk om volgende kernen te hebben: 

1° Participatie: Deze kern fungeert als het orgaan dat de mening en belangen van de 

leerlingen vertegenwoordigt. 

2° Evenementen: Deze kern fungeert als het orgaan dat het dagelijkse schoolgebeuren 

opfleurt. Deze kern bestaat op zijn beurt nog eens uit werkgroepen. De werkgroepen 

organiseren elk 1 evenement. 

3° Media: Deze kern is verantwoordelijk om door middel van promomateriaal evenementen in 

de kijker te zetten. Daarnaast is deze kern ook verantwoordelijk voor het schoolkrantje. 

II Samenstelling 

Artikel 6 – Opstart 

§1 De werking van de leerlingenraad wordt gestart met een vergadering in september. Alle 

geïnteresseerden kunnen zich daar komen informeren over het startweekend. Het 

startweekend is een weekend waar alle (toekomstige) leerlingenraders heen kunnen. Hier 
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wordt het jaarplan vastgelegd. Verder wordt er ook extra informatie aangeboden, dit alles in 

een speelse omgeving. 

§2 Op zaterdagavond wordt de directie uitgenodigd om met iedereen aanwezig op weekend al 

eens te vergaderen over het aankomende jaar. De evenementen worden hier voorgesteld en de 

thema’s waarrond participatie zal werken worden gepresenteerd. 

Artikel 7 – Latere ledenwijziging 

§1 Het is te allen tijde mogelijk om aan te sluiten bij de leerlingenraad. Net zoals het steeds 

mogelijk is om uit de leerlingenraad te stappen. Er wordt wel verwacht dat iedereen die mee 

op weekend gaat zich inzet voor minstens 1 kern. 

§2 De kern participatie moet steeds uit minstens 5 leerlingen bestaan. Indien er minder 

leerlingen in deze kern zitten moet er actief campagne gevoerd worden om meer leden te 

verkrijgen. 

III Functies 

Artikel 8 – Verkiezingen 

§1 Op het startweekend van de leerlingenraad mag iedereen zich kandidaat stellen om 

voorzitter te worden (ook de voormalige voorzitter). Andere functies kunnen ook bestaan, 

maar zijn niet verplicht. 

§2 Datzelfde weekend kan iedereen nog anoniem stemmen voor 1 van de kandidaten. Er 

wordt doorgaans verkozen bij wijze van meerderheid. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk. 

Artikel 9 – Termijn en takenpakket 

§1 De voorzitter wordt aangesteld voor een termijn van 1 schooljaar. 

§2 De taken van de voorzitter zijn de volgende: 

1° Verantwoordelijke van de kern participatie. 

2° Leidt het overleg met de directie. Zie Artikel 15. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk. 

3° Lid van de leerlingendelegatie op de schoolraad. Zie Artikel 14. 

4° Voorzitter van de Algemene vergadering. Zie Artikel 16. 

5° Verzekeren van de goede werking van de leerlingenraad. 

6° Aanwezig zijn op zo veel mogelijk evenementen. 

7° Verzekeren dat er volgend jaar een goede opstart kan plaatvinden. 

8° Speechen op de Proclamatie van de laatstejaars. 

Artikel 10 – Trekkers 

§1 De verantwoordelijken van evenementen en media worden trekkers genoemd. Hun 

takenpakket bestaat uit twee stukken: 

1° Ze zijn het eerste aanspreek punt voor de EB’s (Zie Artikel 12). 
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2° Ze dragen de verantwoordelijkheid van hun vergadering (en evenement) in goede banen te 

leiden. 

§2 Trekkers kunnen zich kandidaat stellen op het startweekend. In uitzonderlijke gevallen 

komen er voor een specifieke activiteit nieuwe trekkers bij of wordt de verantwoordelijkheid 

overgedragen aan iemand anders. 

IV Ondersteuning van de leerlingenraad 

Artikel 11 - Directie 

De directie steunt de werking van de leerlingenraad door lokaal 3000 ter beschikking te 

stellen als leerlingenraadlokaal. Verder kan er in het teken van een evenement of een andere 

kern op de directie beroep worden gedaan om specifieke vrijstellingen uit lessen aan te 

vragen. 

Artikel 12 – Begeleidende leerkrachten 

§1 De begeleidende leerkrachten worden engelbewaarders (EB’s) genoemd. De leerkrachten 

regelen zelf wie er EB wordt voor een bepaald schooljaar. Een minimum van 5 EB’s is 

wenselijk. 

§2 De taak van de EB’s is het begeleiden van de werking van de leerlingenraad. EB’s kiezen 

zelf welke vergaderingen en welke evenementen ze begeleiden. Zij organiseren ook de opstart 

(het startweekend + de startvergadering) van de leerlingenraad. 

Artikel 13 – Anderen 

De leerlingenraad kan andere mensen uitnodigen op haar vergaderingen, vaak om praktische 

redenen. 

V Standaard vergaderingen 

Artikel 14 – Schoolraad 

§1 Op de schoolraad (SRA) zetelen 3 leden van de leerlingenraad, vergezeld van een 

leerlingenbegeleider. Deze leerlingenbegeleider is een EB van participatie. 

§2 De leden van de schoolraad worden verkozen op de eerste participatievergadering van het 

schooljaar. De voorzitter is automatisch lid van deze delegatie. Het verdient aanbeveling van 

diversiteit te creëren in deze delegatie. Reserveleden worden eveneens verkozen op die eerste 

vergadering. 

Artikel 15 – Directieoverleg 

§1 Op het directieoverleg (DO) zitten alle leerlingenraders die iets willen voorleggen aan de 

directie. Je moet minstens 2 vergaderingen van participatie hebben bijgewoond om als 

vertegenwoordiger van participatie te mogen zitten. Minstens 1 EB van participatie moet 

aanwezig zijn op het directieoverleg. 

§2 De werkgroep evenementen kiest zelf wie ze afvaardigt naar het directieoverleg. De 

sportraad mag ook zelf kiezen wie ze afvaardigen naar het directieoverleg. Zie Artikel 19. 
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§3 De data van het directieoverleg worden vastgelegd op de participatievergaderingen. De 

voorzitter communiceert aan de directeur of (een afgevaardigde) met de secretaris van de 

directie (Inge De Winter). 

Artikel 16 – Engelbewaardervergadering 

Om een goed overzicht te bewaren krijgen de EB’s een lesuur per week (niet tijdens het 5e 

lesuur) om te vergaderen. Er wordt elk jaar aan de directie gevraagd om dit zo te voorzien dat 

alle EB’s samen kunnen vergaderen. 

Artikel 17 – Algemene vergadering 

Op de algemene vergadering (AV) worden alle leerlingenraders verwacht. Een AV valt net 

voor een directieoverleg, om dit ook voor te bereiden. De thema’s die hier zeker aan bod 

komen zijn: 

1° De actieve vergaderingen (evenementen, media, participatie) 

2° Evaluatie van evenementen 

3° nemen van een groepsfoto 

Artikel 18 - Participatie 

§1 De kern participatie vergadert best 1 keer per week op een dag dat ze zelf afspreken. De 

voorzitter bereidt deze vergadering voor samen met de EB’s van de kern participatie. Op de 

vergadering wordt het DO, de AV en de SRA voorbereid. Verder worden hier nog thema’s 

besproken die de mening van de leerlingen vereisen. Op de dag dat de kern participatie 

vergadert moeten vergaderingen van andere kernen zoveel mogelijk vermeden worden.  

§2 De kern participatie streeft naar consensus. Indien dit niet mogelijk is, wordt er gestemd. 

Een simpele meerderheid is voldoende. 

Artikel 19 – Sportraad 

De sportraad is een losstaand orgaan binnen de school. Ze vergaderen op dezelfde plaatsen en 

tijdstippen. Ze kunnen ook een delegatie (leerlingen en begeleiders) naar het DO en de AV 

sturen. 

Artikel 20 – Andere vergaderingen 

Elk evenement en media heeft tenminste één trekker. Voor alle andere zaken staan deze 

vergaderingen vrij zich aan te passen aan de actuele noden. 

VI Communicatie 

Artikel 21 – Verslagen 

§1 De leerlingenraad publiceert haar verslagen niet. Iedereen is vrij van zich aan te sluiten bij 

een vergadering om te horen wat er gaande is. 

§2 Het verslag van de schoolraad wordt na goedkeuring op de website geplaatst. 

(leerlingenraad.sui.be) 

Artikel 22 – Aankondigingen 
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Voor promotie en het verspreiden van informatie worden er verschillende media gebruikt. Een 

beknopte opsomming omvat: smartschool, prikborden, schermen, facebookpagina … 

Voor sommige van deze media moet eerst toestemming gevraagd worden aan de directie. 

VII Budget 

Artikel 23 - financiering 

§1 De leerlingenraad ontvangt geen budget van de directie. Uitzonderlijk kan een financiering 

door de directie overeen gekomen worden. 

§2 Het werkingsbudget van de leerlingenraad komt volledig voort uit de activiteiten (incl. 

sponsoring daarvan) die ze zelf organiseert. 

Artikel 24 – Beheer 

De bankrekening van de leerlingenraad wordt beheerd door minstens 2 EB’s.  

Artikel 25 – Uitgaven 

De leerlingenraders dienen normaal zelf geen geld uit te geven aan zaken met betrekking tot 

de leerlingenraad. Uitzonderlijk is dit toch mogelijk, maar moet die in samenspraak met de 

begeleidende EB. 

VIII Aansprakelijkheid 

Artikel 26 – Verzekering 

De verzekering van de school dekt normaal alle activiteiten van de leerlingenraad. Indien dit 

niet het geval is, zal er bekeken moeten worden of een extra verzekering kan worden 

afgesloten. 

IX Wijzigingen 

Artikel 27 – Wijzigingen 

§1 Iedereen aanwezig op een participatievergadering heeft het recht om wijzigingen aan het 

huishoudelijk reglement voor te stellen. Deze wijzigingen worden aan de voorzitter 

voorgelegd, die deze minstens 5 dagen voor de stemming doorstuurt aan de leden van 

participatie. Tussen het voorstel en de stemming (op een participatievergadering) over de 

wijziging moet minstens 6 dagen zitten. 

§2 De voorzitter mag niet afwezig zijn op een vergadering waar er wordt gestemd over het 

huishoudelijk reglement. Er moeten minstens 5 leden van participatie aanwezig zijn bij een 

stemming. EB’s hebben geen stem. 

§3 Indien de stemming gelijk is, wordt er op volgende vergadering opnieuw gestemd, met 

ondertussen nog de mogelijkheid om de voorgestelde wijziging aan te passen. De nieuwe 

aanpassingen moeten minstens 2 dagen voor de stemming worden doorgestuurd. 


