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LEERLINGVERTEGENWOORDIGING 

 

 

Scholengemeenschap De Breul kent meerdere groepen leerlingen die activiteiten organiseren voor 

hun medeleerlingen en/of deze vertegenwoordigen:  

• Leerlingenraad (LLR); vier leden van de LLR vertegenwoordigen alle leerlingen in de: 

medezeggenschapsraad   

• De leerlingen die deelnemen aan de benoemings- en beoordelingsprocedure van docenten en 

andere personeelsleden (VLIB)   

• CAB-leerlingengroep  Een keer per jaar komen de meeste van bovengenoemde groepen bij elkaar 

in de VLA (Vergadering van Leerlingen-Activiteiten). Tijdens die bijeenkomsten worden 

nieuwe plannen ontwikkeld en oude nog eens tegen het licht gehouden. Afgevaardigden van 

de Leerlingenraad en de VLIB overleggen ongeveer 4 keer per jaar om elkaar op de hoogte te 

houden van de situaties en problemen op dat moment. Daarnaast zijn leerlingen actief in de 

stuntcommissie voor het examenjaar.   

 

Wat doet de Leerlingenraad?   

De Leerlingenraad komt op voor de belangen en rechten van leerlingen op De Breul. Van schone 

toiletten tot betere prijzen in de kantine, wij proberen ervoor te zorgen. We vergaderen één keer per 

week over onze plannen en acties. Deze vergadering vindt plaats tijdens de tweede pauze op 

dinsdag in het paviljoen. De laatste jaren hebben we o.a. het volgende bereikt: Wi-Fi op school, de 

bankjes en tafeltennistafels buiten, het asfalteren van het fietspad en meer. Daarnaast hebben we 

ons ook beziggehouden met de kwaliteit van de KWT's, de periodisering, de onderwijstijd en 

veiligheid. Ook organiseert de leerlingenraad activiteiten zoals de actie “leraar van het jaar”.   

Op Valentijnsdag kun je je vriend(in), vrienden, broer/zus, lievelingsdocent of anderen anoniem 

verassen met een chocoladereepje, een roos of een knuffelbeertje. De opbrengt hiervan gaat naar 

het goede doel, dat wordt bepaald door degene die het meest heeft besteld. Wij geven ook de 

docenten altijd een chocoladereep voor hun verjaardag.  Verder vergaderen we één keer per 

periode met de rector/bestuurder, die ons helpt bij problemen. Als we op- of aanmerkingen hebben, 

gaat hij erover met ons in discussie en hij licht ons in over zaken waar de leerlingen mee te maken 

zullen krijgen. De rector/bestuurder heeft veel belangstelling voor de Leerlingenraad en vraagt ons 

vaak om onderzoek voor hem te doen, bijvoorbeeld over de KWT's, herkansingen, veranderingen in 

de onderbouw en Magister.  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Wie zitten er in de Leerlingenraad?   

Op dit moment bestaat de Leerlingenraad uit 23 leden. De raad wordt begeleid door een docent, 

Nienke van Winzum. Alleen leerlingen van klas 2 en hoger mogen in de Leerlingenraad. De raad 

wordt voorgezeten door Annefleur Gorissen uit vwo-4.   

 

Welke invloed heeft de Leerlingenraad in de verschillende bestuursorganen?  

We zitten met 4 leerlingen (Pieter van Vliet, Evy Coenraad, Annefleur Gorissen en Nils Schut) in de 

medezeggenschapsraad. De MR is een groep vertegenwoordigers van de school, die bestaat uit 

docenten, onderwijsondersteunende personeelsleden, ouders en leerlingen. De MR is het hoogste 

orgaan op school; de schoolleiding moet voor veel zaken toestemming van de MR hebben om 

plannen te kunnen uitvoeren. De MR heeft ook ieder jaar een keer overleg met de Raad van Toezicht. 

We zitten ook in de commissie van beroep. Als een leerling of een docent iets doet wat echt niet door 

de beugel kan, moet hij/zij voor deze commissie verschijnen. De commissie stelt vragen en ten slotte 

wordt er beslist wat er met hem of haar gaat gebeuren.   

 

Hoe neem ik contact op met de Leerlingenraad?   

Het algemene mail adres van de Leerlingenraad is llr@de-breul.nl. Je kan via dit mail adres al je 

vragen en klachten aan ons kwijt. Ook kun je ons een berichtje sturen via sociale media, ons account 

op Instagram heet @llr_debreul en ons Facebook-account heet @llrKSGdeBreul. Je kan ook altijd een 

persoonlijk mailtje naar de voorzitter mailen via Annefleur@xs4gobo.nl.   

 

De Leerlingenraad en het LAKS   

Het LAKS, Landelijk Aktie Komitee Scholieren, is voor en door scholieren opgezet. Het is een 

organisatie voor alle leerlingen, leerlingenraden en leerlingen uit de MR. Er zijn algemene 

ledenvergaderingen, maar het LAKS organiseert ook scholingen en heeft de eindexamenklachtenlijn 

opgezet. De Leerlingenraad van De Breul is lid van het LAKS en ontvangt 4x per jaar de digitale 

nieuwsbrief met handige informatie. Ook nemen leerlingen van De Breul die in de MR zitten dit 

schooljaar deel aan een meerdaagse scholing die door het LAKS wordt georganiseerd. Op die manier 

hebben we ook contact met andere scholen. Tijdens die cursussen leer je onder andere hoe je beter 

kunt vergaderen, onderhandelen en behandel je ook wetten die betrekking hebben op de 

leerlingenraad en de medezeggenschapsraad. Een training van het LAKS is meestal op een locatie 

buiten De Breul, maar soms komen er ook mensen van het LAKS naar De Breul om ons op school te 

trainen (zie www.laks.nl).   

 

Wat doet de VLIB?   

VLIB staat voor Vertegenwoordiging van de Leerlingen In de Benoemingsprocedure. De VLIB bestaat 

sinds 1977 en vertegenwoordigt de leerlingen van de school in de benoemingsprocedure van 

personeelsleden. De VLIB heeft inspraak bij sollicitatiegesprekken en de beoordeling van 

personeelsleden. Leerlingen hebben vaak een heldere kijk op hoe docenten en ander personeel in 

de school functioneren, waardoor een nieuw perspectief wordt gegeven aan de beoordeling. De 

leden van de VLIB nemen deel aan de sollicitatiegesprekken van (nieuwe) personeelsleden. Voor de 
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beoordeling van docenten verzamelen ze gegevens door enquêtes te houden in een aantal klassen. 

Op basis daarvan schrijven de leerlingen van de VLIB een advies over een benoeming van een docent 

voor de schoolleiding. Leerlingen krijgen eerst een degelijke scholing voordat zij hieraan mogen 

meedoen. De VLIB vergadert iedere week tijdens de tweede pauze op dinsdag in het paviljoen.   

 

Wie zitten er in de VLIB?   

Op dit moment bestaat de VLIB uit 25 leden. De VLIB wordt begeleid door een docent, I. (Ilse) Lalieu. 

Alleen leerlingen van klas 2 en hoger mogen deel uitmaken van de VLIB. De VLIB wordt voorgezeten 

door B. (Boudewijn) van der Waal uit vwo-5.   

 

Hoe neem ik contact op met de VLIB?  

Het algemene mailadres van de VLIB luidt: vlib@de-breul.nl. Je kan via dit mailadres al je vragen aan 

ons kwijt. Ook hebben wij een Instagram-account (@vlibdebreul) en facebookpagina (VLIB de Breul) 

waarop wij leuke foto’s delen van de VLIB. Je kan ook altijd een persoonlijk mailtje naar de voorzitter 

mailen via bir.vanderwaal@gmail.com.  

 

De VLA-dag  

Aan het einde van elk schooljaar is er een VLA-dag, (VLA betekent Vergadering van Leerlingen- 

activiteiten) waarin we bespreken wat we allemaal voor plannen hebben en hoe we dit het beste 

kunnen uitvoeren. Aan de VLA-dagen wordt deelgenomen door de Leerlingenraad en de VLIB.  

 

Wat doet het CAB?  

Het CAB (Cultureel Avondprogramma De Breul bestaat uit drie personeelsleden en een groep van 

ongeveer 15 leerlingen. Al meer dan 27 jaar organiseert het CAB culturele en vooral feestelijke 

avonden voor leerlingen op De Breul. Voorbeelden zijn het Halloween feest, brugklasgala, 

eindexamen gala, maar ook heeft het CAB een belangrijke rol bij de musicals en talentenjachten.  

 


