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Voorstellen 
Jij bent moedig, stoer en geweldig! Je hebt gekozen om je verkiesbaar te stellen voor de 
leerlingenraad. Dankjewel hiervoor. 
 
Jezelf verkiesbaar stellen is leuk, maar het kan natuurlijk ook dat je niet gekozen wordt. Dit is 
misschien niet zo leuk, maar eigenlijk niet heel erg. Je was namelijk al zo dapper om je 
verkiesbaar te stellen. 
 
Dit blad is een soort handleiding die je kunt gebruiken om jezelf te gaan presenteren. Jouw 
klasgenoten moeten natuurlijk een aantal dingen van jou weten. 
 
Jezelf presenteren, hoe dan? 
Je kunt jezelf natuurlijk presenteren door te vertellen in de klas. Je kunt natuurlijk ook je eigen 
creativiteit gebruik om een manier van presenteren te kiezen die ÉCHT bij je past. Denk hierbij 
aan een Powerpointpresentatie op het digibord, of een gedicht over jezelf, of een poster 
maken die je ophangt, of een vlog, of een promotiefilmpje, of……..je hebt vast hele creatieve 
ideeën. 

 

Wat moet er in ieder geval in je presentatie? 
Wie ben jij? 

• Wie ben je? 
Vertel je voor- en achternaam en eventueel wat extra informatie over thuis. 

• In welke groep zit je? 

• Wat doe je buiten schooltijd? 
Vertel wat over je hobby’s, interesses, sport, etc. 

• Misschien nog andere zaken die jij belangrijk vindt die anderen van je moeten 
weten. 
Waar ben je goed in op school of buiten school of andere bijzonderheden van jezelf. 

 
Waarom wil jij in de leerlingenraad? 

• Leg uit waarom jij in de leerlingraad wil.  
Dat kan natuurlijk, omdat je dat gewoon leuk vindt, maar zo weten andere kinderen 
niet wat jij wilt toevoegen aan onze school. 

• Vertel eerst wat je zo fijn en goed aan de school vindt. 

• Vertel daarna wat jij graag anders zou doen of nog extra zou willen. 
Denk hierbij niet alleen aan jezelf, maar ook wat jouw klas misschien zou willen. 

• Vertel als laatste hoe jij jouw klas gaat vertegenwoordigen. 
Hoe ga jij ervoor zorgen dat de ideeën van jouw klas en jezelf ook echt gaan gebeuren. 
Denk hierbij aan dat je misschien goed kunt praten, een sterke mening hebt, 
enthousiast bent, etc. 

 
 



 

Afspraak maken in de groep 
Je gaat jezelf presenteren tussen maandag 10 oktober en woensdag 19 oktober.  
1. Maak een afspraak met de leerkracht over wanneer je jezelf kunt en mag presenteren 

(dag, tijd, manier van presenteren, wat heb je nodig, waar ga je je presentatie doen, etc.). 
2. Doe je presentatie (misschien geef je nog wel een flyer mee of hang je een poster op in de 

Trotsruimte). 
3. Op woensdag 19 oktober zit de hele school bij elkaar en meld je in maximaal 3 zinnen 

waarom we op jou moeten stemmen. Je eindigt met een ‘Quote’. Een quote is een korte zin 
die makkelijk te onthouden is, waar in staat wat jij wil en waar jij voor staat. 
Voorbeeld: 
 

“Meer leren en bewegen op het plein, 
Stem op ….?...., want hiervoor moet je bij mij zijn.” 

 
 

“Stem op ….?...., want 
Zuiniger omgaan met energie in ons gebouw 
Bespaarde euro’s worden ingezet voor speelmateriaal voor jou.” 

 
 

Verkiezingen 
Op woensdag 19 oktober vinden de verkiezingen plaats in elke groep. De leerlingen die de 
meeste stemmen krijgen, komen in de leerlingenraad. 
Groep 5: 1 leerling v/d 15 leerlingen 
Groep 6: 2 leerlingen v/d 23 leerlingen 
Groep 7: 1 leerling v/d/ 11 leerlingen (notulist en penningmeester komt uit groep 7 of 8) 
Groep 8: 2 leerlingen v/d 19 leerlingen (voorzitter komt uit groep 8) 
 
Alle juffen en meesters gaan ook stemmen op de leerlingen die zich verkiesbaar hebben 
gesteld in groep 5 t/m 8.  
De stem van alle juffen en meesters telt voor 1 stem mee in jouw klas. Dit zijn o.a. de criteria 
waar de juffen en meesters naar kijken: 

• Breng je enthousiasme mee? 

• Hoe presenteer je (vertellen, digitaal, andere creatieve manier). 

• Stemgebruik (hard, zacht, snel, langzaam, duidelijk, etc.) 

• Ben je overtuigend? 

• Heb je goede standpunten (wat wil je en vind je belangrijk in onze school) 
 

Uitslag verkiezing en dan? 
Donderdagmiddag 20 oktober wordt bekend gemaakt wie de nieuwe deelnemers zijn van 
onze leerlingenraad schooljaar 2022-2023.  
 
Na de herfstvakantie wordt de eerste vergadering gepland. 
 
 


