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Twee keer per jaar mogen twee afgevaardigden van de leerlingenraad naar het Bossche 
Kinderparlement in het gemeentehuis van Den Bosch. Bijna alle basisscholen in Den Bosch 
zijn dan aanwezig en zitten in de (dit keer nieuwe!) Raadszaal van het Stadhuis. Hoe speciaal 
is dat. En wat zitten de stoelen lekker. En als je wilt praten dan mag je de microfoon 
aanzetten nadat je de beurt hebt gekregen van de voorzitter. Er zijn 2 kindervoorzitters die 
bijgestaan worden door een waarnemend burgemeester (dit jaar bestuurder ATO) en 
wethouder (iemand van college van B&W Den Bosch). Wat fijn dat het nu weer live was. 
Elise uit groep 5 en Fay uit groep 8 zijn deze keer geweest!  
 
De kinderen kiezen zelf een thema. Het thema ‘je mag zijn wie je bent’ was vorig jaar na het 
Kinderparlement opgepakt door een kindercommissie. Zij gaven 13 mei een presentatie aan 
het parlement,  waarbij ze 4 belangrijke ingrediënten van ‘mogen zijn wie je bent’ 
presenteerden. Het gedrag van de juf en meester in de klas, hoe de kinderen met elkaar 
omgaan in de klas, veiligheid om te kunnen praten en zeggen wat je wilt en ook lessen over 
dit thema zijn dan belangrijk vertelden ze. De commissie leden gaven als vraag mee aan het 
Kinderparlement: “willen jullie het thema meenemen naar je eigen school en daar steeds op 
de agenda zetten?”. Daarna konden er vragen gesteld worden en ervaringen gedeeld. Elise 
vertelde dat in haar klas aan het begin van het jaar samen spelregels gemaakt worden. En 
ander kind vertelde dat ze in groep 7 en 8 mediatoren hebben waar kinderen naar toe 
kunnen gaan als er iets speelt. Dit was een tip voor anderen scholen. Vertrouwenspersonen 
meer bekendheid geven, was ook een van de tip van en voor andere scholen. Een conclusie 
was dat het thema bespreekbaar maken in de leerlingenraad, ook als het goed gaat erg 
belangrijk is. “Je mag zijn wie je bent” moet steeds op de agenda van de school, de klas, de 
leerlingenraad blijven staan!  
 

Het 2e thema, LHTIQ+, werd gepresenteerd door andere commissie van kinderen. Zij hadden 
dit samen voorbereid in een commissie na het laatste Kinderparlement. Ze deden een 
oproep om elk jaar aandacht te geven aan Paarse vrijdag. Daarnaast waren ze als commissie 
tot de conclusie gekomen dat erover praten en weten wat het is (educatie) erg helpt om je 
beter te laten voelen. De waarnemend burgemeester vertelde dat alle scholen een 
regenboogvlag nogen aanschaffen van schoolbesturen! Fay deelde een mooie ervaring van 
iemand die ze kent, waaruit bleek dat erover praten echt helpt!  
 
Het 2e deel van de agenda van 13 mei stond in het teken van twee nieuwe thema’s. Van te 
voren hadden leerlingen van de basisscholen deze thema’s aangedragen en deze kinderen 
vertelden, voor de microfoon , aan het parlement waarom ze het thema zo belangrijk 
vinden. Daarnaast riepen ze het Kinderparlement op om zich in te schrijven voor een 
commissie die na de 13e verder gaat nadenken over deze twee thema’s.  
 
Het 1e nieuw thema is 'vluchtelingkinderen en Oekraïne'. Zes kinderen van drie verschillende 
scholen presenteren hun ideeën en gedachten. Gevoelens en gedachten die opkwamen bij 
de kinderen die dit thema hadden ingebracht waren : bang, verdrietig en we moeten 
nadenken hoe en wat we als school kunnen doen. Kinderen uit de Oekraine zitten soms al op 
een Bossche scholen dan wel komen vanaf maandag op scholen in Den Bosch. Hoe gaan we 
daar mee om? Vanuit de schoolbesturen werd ook toegevoegd dat er naast kinderen uit 



Oekraine ook veel aandacht is voor de kinderen op scholen in Nuland en Vinkel die vanuit 
het asielzoekers centrum (Autotron) komen. Alle kinderen zijn belangrijk. Veilig, welkom en 
samen spelen is belangrijk voor alle kinderen.  
 
De ideeen die nog werden geoperd;  

•  Oekraïne kinderen uitnodigen in dit kinderparlement 

•  In de klas Oekraïne’s te leren om zo kinderen welkom te heten 

•  kindermediator/-buddy inzetten voor kinderen uit Oekraïne op scholen 

•  Mediator training voor leerlingen  
 
Het 2e nieuwe thema is de leerlingenraad meer op de kaart krijgen (bekendheid, te weinig 
input van de kinderen). De kinderen die dit thema inbrengen zeggen al heel veel geprobeerd 
te hebben op hun school en ze zoeken naar nieuwe ideeën en dingen die werken. Er komen 
al wat tips uit het Kinderparlement die de commissie mee kan gaan nemen:  ideeën bus in de 
school, flyers in de klassen, foto van leerlingenraad, maandelijks stukje school app, open 
inloop bij leerlingenraad, foto met naam en klas mediator uitdelen in de klas, T shirt met 
leerlingenraad. Na afloop vertellen Fay en Elise dat ze zich hebben ingeschreven voor deze 
commissie. Want ze hadden nog veel meer goede ideeën!  
 
Wat een succes was het weer! Er waren zo veel vingers in de lucht, dat aan het einde alleen 
de kinderen die nog niets gezegd hadden het woord nog even kregen.  
 
De afsluiting van het Bossche Kinderparlement doen de waarnemend wethouder en 
burgemeester. Ze zeggen als belangrijkste conclusie mee te nemen  “wij zijn zelf de sleutel 
van succes” en in het Engels “ if you want change BE the change”.  
 
Op naar het volgende Kinder Parlement! Volgend jaar mogen er weer nieuwe thema’s 
aandragen worden voor het Kinderparlement en zullen de commissies die nu verder zelf aan 
de slag gaan verslag uitbrengen over de 2 nieuwe thema’s. De leerlingenraad van de Hobbit 
is actief betrokken en denkt graag mee!  
 
Binnenkort meer beeld en geluid van 13 mei en voorgaande jaren via: 
https://www.bosschekinderparlement.nl 


