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Huishoudelijk reglement van de leerlingenraad van De Wijnpers 
 
 

• Oprichting 
In uitvoering van het participatiedecreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school 
wordt in De Wijnpers een leerlingenraad opgericht.  
De zetel van de leerlingenraad is gevestigd op volgend adres:  
Mechelsevest 72, 3000 Leuven.  
 

• Doelstelling  
De leerlingenraad is vertegenwoordiger van alle leerlingen op school.  
De leerlingenraad is een vergadering waarin de leerlingen de gang van zaken op school 
bespreken. Ze kunnen ook voorstellen tot verandering indienen.  
De leerlingenraad wil de inspraak, samenwerking en betrokkenheid van de leerlingen op de 
school vergroten. Leerlingen worden op geen enkele manier bestraft voor de uitspraken die 
ze tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad doen.  
Eén of twee afgevaardigden van de leerlingenraad nemen ook deel aan de schoolraad en 
vertegenwoordigen in dit overlegorgaan alle leerlingen van De Wijnpers.   
 

• Bevoegdheden 
De leerlingenraad kan voorstellen formuleren om de werking van en op de school te 
verbeteren.  
De leerlingenraad kan ook worden bevraagd omtrent initiatieven of veranderingen die de 
school voorziet.  
Daarnaast kan de leerlingenraad op eigen initiatief acties organiseren om bepaalde 
leerlinggebonden activiteiten (o.m. de organisatie van het galabal of een meerdaagse reis) 
financieel te ondersteunen.  
De leerlingenraad kan op vraag van de schoolraad advies uitbrengen maar kan ook op eigen 
initiatief het schoolbestuur adviseren over alles wat leerlingen aanbelangt: het 
schoolreglement, het welzijns- en gezondheidsbeleid, het studieaanbod, … De school is niet 
verplicht om de voorstellen van de leerlingenraad uit te voeren maar is wel verplicht om te 
luisteren naar de ideeën van de leerlingenraad.  
De leerlingenraad houdt alle leerlingen op de hoogte van haar standpunten en activiteiten.  
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• Samenstelling en functies  
Elke leerling die is ingeschreven in De Wijnpers kan lid worden van de leerlingenraad. Het 
mandaat in de leerlingenraad eindigt wanneer de leerling niet meer is ingeschreven in De 
Wijnpers. Elk lid kan op elk ogenblik om persoonlijke redenen het mandaat in de 
leerlingenraad stopzetten. Elke leerling van De Wijnpers kan doorheen het schooljaar 
aansluiten bij de leerlingenraad.  
Bij de start van het schooljaar wordt op vrijwillige basis minstens één klasverantwoordelijke 
aangeduid. Hij/zij neemt actief deel aan de vergaderingen van de leerlingenraad of zorgt 
voor minstens één afgevaardigde per klas.  
De leerlingenraad kiest bij de aanvang van het schooljaar onder haar leden een voorzitter, 
een ondervoorzitter en een secretaris. Deze functies worden op vrijwillige basis opgenomen 
gedurende het gehele schooljaar.  
De voorzitter waakt over de goede werking van de leerlingenraad. Hij/zij opent en sluit de 
vergadering en leidt de debatten in goede banen. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de 
leerlingenraad.  
De ondervoorzitter vervangt de voorzitter van de leerlingenraad indien nodig.  
De secretaris is verantwoordelijk voor het administratief beheer van de leerlingenraad.  
De werkgroep leerlingenraad begeleidt de leerlingenraad door onder meer deel te nemen 
aan de vergaderingen en te ondersteunen waar nodig.  
 

• Werking 
De leerlingenraad vergadert in principe maandelijks op school tijdens de middagpauze. De 
vergaderdata en agenda worden tijdig via Smartschool gecommuniceerd.   
De agenda van de leerlingenraad wordt participatief opgemaakt. Elk lid van het schoolteam 
(leerlingen, leraren, directie, ondersteunend personeel) kan een item ter bespreking 
aanbrengen.  
Wie niet op een vergadering van de leerlingenraad aanwezig kan zijn wordt verondersteld 
zich vooraf te verontschuldigen.  
Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. Het verslag van de vergadering wordt 
door de leerlingenraad goedgekeurd bij de start van de volgende vergadering. Er wordt dan 
ook toelichting gegeven bij de opvolging van het verslag.   
De verslagen worden gepost op Smartschool (intradesk – nuttige informatie voor leerlingen 
en ouders en intradesk – werkgroepen – leerlingenraad en leerling initiatieven) zodat 
iedereen deze kan raadplegen.  
Indien nodig communiceert de voorzitter van de leerlingenraad via een bericht in 
Smartschool naar andere leerlingen en/of leraren.  
Ook het huishoudelijk reglement wordt op intradesk (nuttige informatie voor leerlingen en 
ouders en intradesk – werkgroepen – leerlingenraad en leerling initiatieven) gepost.  
Alle leerlingen kunnen hun mening en ideeën delen met de leerlingenraad via de ideeënbus 
in de verschillende gebouwen op de campus. Er kan ook steeds een mail gestuurd worden 
naar een lid van de leerlingenraad.  
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• Budget 
De financiële middelen van de leerlingenraad worden beheerd door vzw Wijnpers. De 
leerlingenraad kan jaarlijks vrij beschikken over een toelage. Indien deze toelage 
ontoereikend zou zijn, kan de leerlingenraad vzw Wijnpers om een bijkomende financiële 
tussenkomst vragen.  
De leerlingenraad wordt geacht zelf voor haar werkingsbudget te zorgen, bijvoorbeeld door 
verkoopacties.  
Indien de leerlingenraad winst maakt, mag ze deze, na goedkeuring door de directie, vrij 
besteden in het belang van alle leerlingen. Wanneer er verlies wordt gemaakt, is de 
leerlingenraad zelf verantwoordelijk om dit tekort zo snel mogelijk weg te werken.  
 

• Wijzigingen 
Het huishoudelijk reglement treedt in werking op 1 september 2021 en geldt voor 
onbepaalde duur. Het kan gewijzigd worden op voorstel van ten minste de helft van de 
actieve leden van de leerlingenraad.  
 
 
Gedaan te Leuven, op  
 
 
Tekenen voor kennisname, 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter van de werkgroep leerlingenraad      De voorzitter van de leerlingenraad 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


