Leerlingenraad Reglement Christelijk Gymnasium Utrecht
Dit leerlingenraad reglement is goedgekeurd door de leerlingenraad van het
Christelijk
Gymnasium Utrecht september 2020, dit reglement vervangt alle voorgaande
reglementen en is tot nader order geldig. Het leerlingenraad reglement is
gepubliceerd op de website:
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1. Status van het reglement
1. In het leerlingenraad reglement staan de rechten en plichten van de
leden van de leerlingenraad.
2. Het leerlingenraad reglement wordt vastgesteld door de leerlingenraad
en wordt gewijzigd bij een meerderheid van de stemmen.
3. Een voorstel tot wijziging van het leerlingenraad reglement kan tussentijds
ingediend worden door een of meer leden van de leerlingenraad.
2. Status van de leden van de leerlingenraad
2.1 De leden van de leerlingenraad mogen niet uit hoofde van hun lidmaatschap of
de wijze van uitoefening daarvan worden benadeeld of bevoordeeld in hun
positie als leerling van de school.
3. Begrippen
Begeleidende docent:
Docent, die elke vergadering aanwezig is en meehelpt met de leerlingenraad
taken. De begeleidende docent is geen lid van de leerlingenraad en heeft dus
ook geen stemrecht. Leerling:
De aan de school ingeschreven leerlingen.
Leerlingengeleding:
De leerlingen uit de leerlingenraad die zitting hebben in de medezeggenschapsraad.
Leerlingenraad:
Het orgaan binnen de school dat de leerlingen vertegenwoordigt.
Maatschappelijke stage:
Een stage ter grootte van dertig uur die eind vierde klas afgerond dient te zijn.
Medezeggenschapsraad:
Het wettelijk orgaan binnen de school ten behoeve van overleg en
medezeggenschap.
Meerderheid:
Minimaal 50% + 1 van de stemmen.
Notulen:
Verslag van de vergadering.
Overige geledingen:
De afgevaardigden van de ouderraad en van het personeel die zitting
hebben in de medezeggenschapsraad.
Schoolleiding:
De rector en de conrectoren.
School:
Christelijk Gymnasium Utrecht.

4. Doelstelling
4.1 Het behartigen van de belangen van alle leerlingen.
4.2 De leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad
vertegenwoordigt alle leerlingen.
4.3 De leerlingenraad adviseert de schoolleiding, gevraagd dan wel ongevraagd.
5. Taak
5.1 De leerlingenraad heeft een adviserende en organisatorische taak.
5.2 De leerlingenraad voert periodieke gesprekken met de rector.
5.3 De leerlingenraad heeft tot taak de samenwerking tussen de leerlingenraad,
Unesco en de GSA op school te bevorderen.
5.4 De leerlingenraad heeft tot taak alle leerlingen op de hoogte te stellen van
haar stand punten en inzichten.
5.5 De leerlingenraad maakt notulen van haar vergaderingen en publiceert deze op
de leerlingenraad drive. De punten die belangrijk zijn voor de MR worden per mail
beschikbaar gesteld aan de MR. Onderwerpen die van belang zijn voor alle
leerlingen worden via de ELO gepubliceerd. Op het Instagram account worden de
vorderingen omtrent de belangrijke onderwerpen geplaatst.
5.6 De leerlingenraad helpt mee aan de organisatie van de verkiezingen indien een
nieuw lid namens de leerlingen in de medezeggenschapsraad moet worden
geïnstalleerd.
6. Lidmaatschap
6.1 De leerlingenraad streeft ernaar dat alle leerjaren met een minimum van twee
leden en een maximum van vier leden vertegenwoordigd zijn.
6.1.1 Een uitzondering wordt gemaakt indien een leerling die als lid wordt gekozen
van de medezeggenschapsraad uit die functie verplicht toe moet treden tot de
leerlingenraad.
6.2 Het lidmaatschap van de leerlingenraad duurt minimaal twee jaar.
6.2.1Het lidmaatschap wordt uiterlijk beëindigd aan het begin van het zesde leerjaar.
6.3 Bij wangedrag van een lid kan het lidmaatschap tussentijds beëindigd worden.
Het besluit van verwijdering kan alleen genomen worden indien het bestuur en de
begeleidende docent hier unaniem over zijn. Dit besluit zal mondeling met de
bewuste leerling gemotiveerd worden.
6.4 Het lidmaatschap kan als maatschappelijke stage ingevuld worden, dit
mogen 15 uur zijn van de volledige stage.
7. Bestuur
7.1 Het bestuur bestaat uit twee voorzitters.

7.2 Het bestuur wordt ondersteund door een notulist, penningmeester en een
begeleidend docent.
7.3 De voorzitters geven leiding aan de leerlingenraad en dragen zorg voor de
dagelijkse gang van zaken.
7.4 De voorzitters vormen het aanspreekpunt voor de leden, de schoolleiding en
de overige geledingen.
7.5 De voorzitters vervullen de volgende taken:
- het opstellen van de agenda;
- het leiden van de vergadering;
- zorg dragen voor de orde tijdens de vergadering;
- aangeven dat er een besluit is genomen;
- het bij elkaar roepen van de leerlingenraad in niet
voorziene omstandigheden; - zorg dragen voor naleving
van het reglement;
- zorg dragen voor in- en uitgaande post;
- het plaatsen van benodigde documenten op de drive en de taken
hieromheen verdelen onder de leden;
- het maken van een jaarverslag in samenwerking met de notulist.
7.6 De voorzitters hebben een zittingsduur van minimaal twee jaar;
7.6.1De zittingsduur van het bestuur eindigt eind vijfde klas.
7.7 Leden van de leerlingenraad kunnen hun belangstelling voor het
voorzitterschap aan het zittende bestuur en de begeleidende docent kenbaar
maken.
7.7.1 Na de sollicitatiegesprekken nemen het bestuur en de begeleidende
docent een beslissing.
7.8 De notulist vervult de volgende taken:
- Het maken en verspreiden van de notulen;
- het maken van een jaarverslag in samenwerking met de voorzitters .
7.9 De penningmeester houdt de boekhouding bij en zorgt elk jaar voor een
begroting. Aan het einde van een schooljaar legt de penningmeester verantwoording
af aan de schoolleiding.
8. Vergadering
8.1 De leerlingenraad vergadert wekelijks in de tweede pauze, de voorzitters
kunnen maximaal 1 maal per maand een langere vergadering plannen, indien er
agendapunten zijn, die te omvangrijk zijn voor een vergadering in een pauze.
8.2 De leden dienen bij alle vergaderingen aanwezig te zijn.
8.2.1Indien een lid verhinderd is, dient zij/hij dit van tevoren te melden.
8.3 Stemgerechtigd zijn alle tijdens de vergadering aanwezige leden.
8.3.1Een besluit is aangenomen bij een meerderheid van de stemmen.

9. Slotbepaling
9.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en het de gang van zaken van
de leerlingenraad betreft, beslist het bestuur in samenwerking met de begeleidende
docent.

