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             Beleidsplan Jenaparlement 
 

1. Waarom een Jenaparlement  
● De kinderen worden gestimuleerd na te denken over en zich in te zetten voor 

de school. 
● De kinderen worden gestimuleerd om zich in te zetten voor de school en om na 

te denken over actuele zaken die spelen in de school. 
● De kinderen leren zo om te gaan met democratie, zelfstandig denken, 

opkomen voor hun rechten|belangen, en te uiten wat er in hen omgaat. 
● De kinderen leren om de mening van de groep die ze vertegenwoordigen te 

verwoorden. 
● De kinderen leren door mee te doen in het Jenaparlement dat ze iets in hun 

directe omgeving kunnen veranderen. Dat ze invloed hebben op besluiten die 
op school genomen worden. 

● De kinderen doen ervaring op met vergaderen.  
● De kinderen praten en denken mee over een onderwerp, bemiddelen tussen, 

leiding geven aan, samen te werken met en  verantwoordelijkheid te dragen. 
● De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de 

kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar 
mee aan het werk te gaan. 
 
2. Wie zitten er in het Jenaparlement 

Inbreng stamgroepen. 
Aan het begin van elk schooljaar wordt een nieuw Jenaparlement samengesteld. 
Per stamgroep stellen kinderen  zichzelf verkiesbaar . Tijdens  een 
stamgroepvergadering wordt er in de MB en BB stamgroepen een afgevaardigde 
gekozen. Dit kind zal gedurende het hele schooljaar aan het Jenaparlement 
deelnemen.  
Inbreng vanuit personeel school. 



 

Naast de kinderen heeft het Jenaparlement een voorzitter en een secretaris. 
 
Het Jenaparlement heeft een fotobord op beide locaties waarop de 
vertegenwoordigers te zien zijn en benoemd worden|met naam van de 
stamgroepleider(s). Zo zijn ze goed herkenbaar zijn voor iedereen. 
 

3. Vooraf aan de bijeenkomst 
Voorafgaand aan de vergadering wordt van de leden verwacht dat ze wat 
voorwerk in de stamgroep verrichten. Dit om te peilen of er recente zaken spelen 
in de stamgroep. Hiervoor zorgt iedere stamgroep dat het punt Jenaparlement 
een vast agendaonderdeel is tijdens de stamgroepvergadering.  
Een week voor de vergadering van het Jenaparlement krijgen de 
vertegenwoordigers een papieren agenda van de secretaris om in de stamgroep 
te bespreken. Leerkrachten krijgen deze per mail zodat zij ook geïnformeerd zijn en 
in hun planning rekening kunnen houden met het plannen van een overleg 
binnen hun groep. Naast de punten die op de agenda staan kan iedere 
vertegenwoordiger ook een of meerdere punt(en) inbrengen dat speelt binnen 
de stamgroep. 
 

4. De bijeenkomsten 
De Jenaparlement vergadert gedurende het schooljaar 8 à 9 keer 6 keer, 
maximaal een uur, tijdens schooltijd. De voorzitter coördineert/structureert de 
vergadering. De secretaris zorgt voor de agenda|notulen en begeleidt mede de 
uitwerking van de besluiten. De Jenaparlement zal indien mogelijk in de 
personeelskamer vergaderen. 
In de vergadering wordt gezorgd dat: 

1. Iedereen hier op school gerespecteerd wordt.   
2. Alle punten op de agenda worden afgewerkt.. 
3. Iedereen aan het woord komt en dat er goed geluisterd wordt naar 
elkaar. 
4. Onderwerpen en oplossingen reëel uitvoerbaar moeten zijn. 
5. Er ook stukken door het team ingevoerd kunnen worden. 
 

Het Jenaparlement kan ook met oplossingen aankomen rond thema’s die op dat 
moment spelen. Zoals bijvoorbeeld pestgedrag, het overblijven, het trakteren bij 
een verjaardag , etc. Of meedenken over regels binnen de school zoals het 
geven van beloningen, het gebruik van de computers, etc. 
 
Tijdens de vergadering wordt er notulen gemaakt. Hierin staan belangrijke 
afspraken|ideeën. Tijdens elke vergadering wordt vastgelegd wie wat doet en 



 

voor wanneer. De notulen worden aan iedere stamgroep uitgedeeld  uiterlijk een 
week na de vergadering. 
 
4. Na de bijeenkomst 
Vervolgens is het de bedoeling dat de leden de resultaten weer terugkoppelen 
naar hun eigen stamgroep en de meningen polsen. De voorstellen die daaruit 
vloeien worden naar de voorzitter teruggekoppeld.  De notulen worden in de map 
van het Jenaparlement op de drive geplaatst en voorstellen, besluiten of ideeën 
kunnen op de agenda van een teamvergadering of binnen een leerteam worden 
gezet om verder te bespreken.  
 


