
Voorstellen voor bespreking Leerlingenraadsvergadering op 14 juni 2018 
 
Inleiding 

De leerlingen van de basisscholen in de gemeente Leek hebben voorstellen gedaan die er voor 
zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen, ook al hebben ze thuis niet genoeg geld. Het kan 
gaan om activiteiten voor hun leeftijdsgroep of om voldoende spullen om mee te doen. De 
gemeente heeft in 2018 een budget van € 5.000,00 beschikbaar gesteld uit de Kleinsma-gelden. 
 
Om vergelijkbare en uitvoerbare voorstellen te krijgen, zijn ideeën van scholen aangepast of 
samengevoegd. Er zijn vier voorstellen geselecteerd. Bij de meeste voorstellen is het gehele 
budget nodig. Alle voorstellen zijn kort omschreven en van een bijbehorend plaatje voorzien.   
 
De leerlingenraad kiest uiteindelijk één voorstel door er samen over te praten en aan het einde 
een stemming te houden. Het voorstel dat uiteindelijk gekozen wordt, wordt in het jaar 2018 
uitgevoerd. Ambtenaren van de gemeente Leek gaan bekijken wat, en wie, er nodig is om het te 
kunnen realiseren. De raad heeft gezegd dat het geld bedoeld is voor de arme(re) kinderen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitvorming in de leerlingenraadscommissie: 
 
Eerste termijn: De voorzitter geeft aan elke partij/school de mogelijkheid om een toelichting te 
geven op het voorstel waarvan zij graag willen dat deze door iedereen wordt gekozen. Hierbij 
worden de argumenten genoemd waarom de andere leerlingen moeten kiezen voor dit voorstel.  
 
Tweede termijn: De voorzitter geeft elke partij/school om te reageren op de voorstellen en om 
elkaar verduidelijkende vragen te stellen. Hierbij mag je op elkaar reageren. Dus in debat gaan! 
Dit moet wel altijd via de voorzitter. Dus de voorzitter geeft iedereen die daarom vraagt het 
woord. Er kunnen ook vragen worden gesteld aan de wethouder.  
 
Derde termijn: De voorzitter vraagt de partijen/scholen om een besluit te nemen. 
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Voorstel 1. Fietsenprojecten 

De kinderen van een basisschool willen graag de actie van twee Groninger studenten 

ondersteunen. Mariëlle en Mathijs zijn onlangs op de fiets vertrokken naar China. Met de 

actie ‘fietsen voor kinderfietsen’ willen ze vijfhonderd fietsen inzamelen voor kinderen uit 

armoedegezinnen. Volgens Mariëlle en Martijn groeien namelijk steeds meer kinderen in 

Groningen op in een gezin waar niet veel geld te besteden is. Mariëlle: ‘We vinden dat ieder 

kind het recht heeft om zijn leefwereld te ontdekken. Een passende fiets is dus van groot 

belang om mee te doen’. Om de actie te steunen kunnen oude kinderfietsen worden 

gedoneerd. Via de website fietsenvoorkinderfietsen.nl kan de fiets worden aangemeld. 

De actie van deze studenten kan in Leek ook gedaan worden. Voor het geld kunnen 
tweedehands of nieuwe fietsen gekocht worden voor kinderen die geen goede fiets hebben of 
niet kunnen betalen. Zo kan ieder kind op de fiets naar school, en natuurlijk ook voor buiten 
schooltijd handig en leuk.  
 

 
 
De gemeente kan uitzoeken welke kinderen een fiets nodig hebben en het geld daarvoor via 
het Participatiefonds geven (nu is er een maximumbedrag van € 67,00 of € 134,00 voor een 
fiets). Met het voorstel is in 2018 5000 euro beschikbaar om aan goede fietsen uit te geven. 
 
Fietsplan ANWB: Een andere mogelijkheid is om aansluiting te zoeken bij het 
kinderfietsenplan van de ANWB. De ANWB zamelt voor het Kinderfietsenplan gebruikte 
kinderfietsen in, knapt ze op en verspreidt ze via partnerorganisaties naar kinderen die onder de 
armoedegrens leven. De ANWB organiseert inzamelacties van (kinder)fietsen. Een 
inzamellocatie kan bijvoorbeeld het schoolplein zijn. Het is dan wel belangrijk om veel 
promotie te maken voor een inzamelactie, dit kan d.m.v. flyers verspreiden en posters op te 
hangen. De ANWB haalt de ingezamelde fietsen op en brengt ze naar een ANWB-werkplaats.  
 
Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs en andere maatschappelijke organisaties 
kunnen bij de ANWB een opgeknapte fiets aanvragen voor een kind (10 -18 jaar). Op de website 
van de ANWB staat promotiemateriaal dat je gratis kan downloaden. De bedoeling is om een 
inzamelactie te organiseren voor de kinderen in de gemeente Leek. Hiervoor zal de gemeente 
Leek contact opnemen met de ANWB. Het budget voor armoedebestrijding kan gebruikt 
worden om meer en betere fietsen uit te kunnen delen. 
 



Voorstel 2. Verjaardagsfeestjes 
 
Ieder kind zou zijn of haar verjaardag moeten kunnen vieren met vriendjes en/of 
vriendinnetjes. Een activiteit, taart, drinken, enzovoort is niet door alle gezinnen te betalen. 
Daarom bieden meerdere voedselbanken een verjaardagspakket aan voor kinderen. Om die 
pakketten te kunnen betalen is geld nodig. Met het budget voor armoedevoorstellen kunnen 
veel armere kinderen toch hun verjaardag vieren door een kinderfeestje te houden.  
 

 
 
De Stichting jarige Job maakt verjaardagspakketten en verspreidt die via de Voedselbanken. 
Hieronder staat waarom ze dat doen wen wat ze doen. De gemeente brengt Stichting jarige 
Job en Voedselbank bij elkaar om afspraken te maken over de inzet van het budget voor 
kinderen in de gemeente Leek.  
 
Stichting jarige JOB: “Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren 
op school vanzelfsprekend. Wist je dat voor ruim 61.000 kinderen in Nederland dit niet 
vanzelfsprekend is? Zij kunnen hun verjaardag niet vieren omdat er thuis te weinig of zelfs 
geen geld voor is. Op hun mooiste dag van het jaar krijgen zij geen cadeau, hangen er geen 
vrolijke ballonnen en kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms 
zelfs ziek.  
 
Jarige Job helpt deze kinderen én daarmee het hele gezin door in ieder geval de belangrijkste 
dag van het jaar wél mogelijk te maken. Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox 
ter waarde van € 35,00 met alles erop en eraan. Zoals slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, 
wat lekkers voor thuis en cadeautjes. Ruim voor de verjaardag van het kind krijgen de ouders 
de Jarige Job verjaardagsbox. Zij zorgen ervoor dat het huis versierd is, dat de taart gemaakt 
is, cadeautjes zijn ingepakt en de traktatie voor op school klaar staat. De kinderen hebben 
geen idee van het bestaan van Jarige Job. Hierdoor wordt een verjaardag weer een echt 
gezinsfeest!  
 
Jarige Job werkt samen met de Voedselbank. Van de gezinnen die daar geregistreerd staan, is 
het duidelijk dat ze in financiële nood verkeren. Via de Voedselbank worden de anonieme 
boxen verspreid onder de ouders.” 
 
 
 
 
 



Voorstel 3. Kinderkampen 
 
Een korte vakantie voor kinderen die anders niet op vakantie gaan vanwege het tekort aan 
geld. Een kamp bij de Zwerfsteen in Roden of bij Cnossen Leekstermeer voor bijvoorbeeld 
twee nachtjes. Andere ideeën zijn ook mogelijk. Het kan in juli/augustus 2018 voor kinderen 
van groep 7 of 8 die niet op vakantie kunnen. Voor 30 tot 40 kinderen blijven de kosten onder 
de 5000 euro (er is dan nog geld over om extra activiteiten te organiseren; de kinderen mogen 
dan zelf kiezen wat ze willen doen). Ook wordt er dan speelgoed ingekocht en meegegeven, 
waar leuke spelletjes mee gedaan kunnen worden. Dit zit bij het bedrag in. Verder moet er een 
verbanddoos gekocht worden voor de zekerheid bij eventuele ongevallen.  
 
Het is belangrijk dat er bij de kinderkampen voldoende begeleiding aanwezig is. Daar moet 
nog over nagedacht worden. Er zijn misschien ook wel vrijwilligers die mee willen helpen. 
 

 
 
De gemeente heeft onlangs een subsidie verstrekt van € 1.500,00 aan de Vakantiebank, maar 
dat is vooral gericht op gezinnen. In het afgelopen jaar hebben 4 gezinnen uit Leek er gebruik 
van gemaakt. Het nadeel van de Vakantiebank is dat er geloot moet worden welke gezinnen 
op vakantie gaan. In het voorstel van de basisschool gaan kinderen zonder hun ouders enkele 
dagen dichtbij op vakantie. In geval van nood zijn de ouders/verzorgers dus niet te ver weg. 
 
De gemeente kan zorgen dat de kinderen van gezinnen die dit nodig hebben, dit krijgen 
aangeboden. Dit kan door de mensen te benaderen die pas een fashioncheque hebben 
gekregen. Die was bedoeld voor gezinnen met kinderen die zo meer kleren konden kopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Meerdere ideeën voor kennismaken met sporten voor kinderen die bestaan in Leek. 
 
Meerdere groepen hebben voorstellen gedaan om kinderen met sporten kennis laten maken 
die normaal gesproken niet voor iedereen toegankelijk zijn, zoals dansen, fitness, judo, tennis, 
honkbal, turnen. Met de expertise die verenigingen al bezitten dus meer kinderen laten 
bewegen op verschillende manieren. Op dit moment zijn er al meerdere manieren waarop 
(ouders van) kinderen financiële ondersteuning kunnen krijgen om te sporten. 
 

 
 
Het zijn dus goede ideeën, maar om de volgende redenen niet uitgewerkt tot een voorstel. 
Het budget is niet bedoeld voor kinderen waarvan de ouders de sporten gemakkelijk kunnen 
betalen. Het is niet zo dat van het geld het sporten aan alle groepen van de scholen wordt 
aangeboden. Je kunt nu ook bij sportverenigingen vaak al meedoen aan enkele proeflessen. 
He is niet nodig om dit van het budget 2018 van de leerlingenraad voor armoede te doen. 
 
Voor de kinderen die om het geld niet aan mee kunnen doen, is er het Jeugdfonds voor Sport 
en Cultuur. Ook kunnen ouders terecht bij de Stichting Leergeld. Tenslotte is er het 
Participatiefonds, waaruit contributie en kleding voor sporten uit betaald kunnen worden. 
De gemeente wil graag dat er meer gesport wordt en dat iedereen er aan mee kan doen.  
Het is daarom belangrijk dat de leraren op school weten dat armere kinderen dit kunnen 
krijgen. We sturen de basisscholen ieder jaar een overzicht van de inkomensondersteunende 
maatregelen in de gemeente Leek. Dit kan zowel voor volwassenen als voor kinderen zijn. 
 
 


