Stappenplan Leerlingenraad-actie School!Week 1

Bedenk
• Wat je wilt gaan doen
• Hoe je dat gaat doen
• Wie wat gaat doen
• Wanneer het klaar moet zijn

Wat wil je gaan doen?

Spelregels

brainstorm

Doel: je gaat een actie bedenken om te laten zien dat
op jullie school iedereen welkom is.

- Bedenk zoveel mogelijk ideeën.

1. Brainstorm

- Je geeft nog geen oordeel (alles mag).

Verzamel alle mogelijke ideeën in een brainstormsessie.
Let op de spelregels voor een brainstormsessie!

- Gebruik ideeën van anderen om verder te denken.

- Alle ideeën zijn goed en worden opgeschreven.

2. Kies speerpunten
Maak een selectie uit de besproken ideeën. Bedenk
daarbij goed welk idee laat zien dat iedereen op jullie
school welkom is. Bedenk ook welk idee te realiseren
is. Houd rekening met de tijd en mankracht die je tot
je beschikking hebt. Je kunt beter een realistisch idee
goed aanpakken dan een te groot idee maar half
uitvoeren.

Selectie

ideeën

Reis naar Bali met de hele school
De rode loper uit: als filmster ontvangen worden
Een iPad cadeau aan elke leerling
Een verwen-/vermaakdag voor ouderen organiseren
Diner met hapjes uit de hele wereld
Schoolfeest met Martin Garrix / Justin Bieber ?

3. Uitwerking
Bedenk wat er moet gebeuren. Denk aan: budget, betaalt de school, of je moet je op zoek naar
subsidies of sponsors (bijv. de ouderraad). Wat heb je nodig? Apparatuur, tent, spellen, muziek,
attributen, decor. Wie heb je nodig? Sprekers, act, discussieleider.
Hoe regel je de promotie voor je activiteit? Is het een verrassing of moeten alle leerlingen en
docenten meedoen? Wie wil je bereiken, en op welke manier?
Zet alle taken in een overzicht. Verdeel de taken (met een deadline!).

4. Uitvoering
Taken verdeeld, aan de slag! Bespreek regelmatig de voortgang. Hang een groot vel met de planning
in de kamer van de leerlingenraad. Geef het aan als iets niet lukt! Help elkaar waar nodig. Succes!
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