
Spelregels bij deelname aan Verkiezing Kinderburgemeester van Gouda – maart 2018 

 

Belangrijke spelregels bij deelname aan de Verkiezing Kinderburgemeester van Gouda 
 
Kinderburgemeester van Gouda ben je niet zomaar. Het is een serieuze aangelegenheid waarbij er 
regelmatig veel activiteiten en belangstelling op hem/haar af komt.  We gaan zeer zorgvuldig met de 
kinderen om. Om het een en ander in goede banen te leiden is een nauwe samenwerking met 
ouders/verzorgers belangrijk.  
 

De kinderburgemeester en –wethouders zijn bij belangrijke evenementen en bijzondere 

gebeurtenissen. Denk aan Gouda bij kaarslicht, de ceremonie voor Dodenherdenking, de opening van 

de Kaasmarkt of de intocht van Sinterklaas. Vaak doen ze dit samen met burgemeester Schoenmaker. 

Bij andere gelegenheden is de kinderburgemeester zelf de hoofdpersoon. De kinderburgemeester 

wordt ondersteund door de kinder-wethouders. Zij werken samen als team. Net als de volwassen 

wethouders, krijgen de kinderwethouders een eigen taak. Ze maken daarbij ook kennis met de 

volwassen wethouders. De ambtsperiode van de kinderburgemeester en -wethouders duurt 1 jaar. 

 
Planning activiteiten 
De agenda van de kinderburgemeester en –wethouders wordt beheerd door de Brede School. Zij 
overleggen met de betrokken partijen en plannen de activiteiten. Uiteraard alles in nauw overleg met 
ouders/verzorgers. Er is dus veelvuldig contact, waarbij er soms snel geschakeld moet worden. Van 
ouders/verzorgers verwachten we dus een grote betrokkenheid. 
 
Begeleiding 
De kinderburgemeester en -wethouders worden bij hun activiteiten begeleid door een medewerker van de 
Brede School, Gemeente Gouda of SOG. Daarnaast is begeleiding van ouders/verzorgers gewenst. Het is 
voor de organisatie van de activiteiten van groot belang dat zij hiervoor beschikbaar zijn. 
 
Facebookpagina 
De kinderburgemeester en wethouders beheren samen – onder leiding van de Brede School – de 
facebookpagina van de kinderburgemeester van Gouda. Hierop wordt verslag gedaan van hun activiteiten. 
Deze pagina heeft inmiddels een kleine 300 volgers. Overige publicaties uit naam van de 
Kinderburgemeester van Gouda vinden alleen plaats na overleg met de Brede School. Dit geldt ook voor 
andere media dan Facebook.  
 
Protocol verslaggevers/pers 
De kinderburgemeester en -wethouders zullen regelmatig in het nieuws komen. We hebben hiervoor een 
protocol met de verslaggevers/pers vastgesteld. Het doel hiervan is om de kinderburgemeester en 
wethouders te beschermen. Ouders/verzorgers dienen er rekening mee te houden dat hun kind als 
openbaar persoon regelmatig in het nieuws en op sociale media zal verschijnen. 
  
Samenvatting van de afspraken en voorwaarden met verslaggevers/pers: 

 Alle bijzondere vragen of handelingen woorden vooraf besproken met de Brede School. 

 Geen onverwachte vragen of interviews. 

 Alle contacten lopen via de Brede School, niet via de ouders. De Brede School bespreekt de 
gewenste publicatie met de ouders en samenwerkingspartners. 

 Nooit adres/woning in beeld. 

 Als een interview/reportage klaar is, wil de Brede School en ouders/verzorgers deze eerst zien. 
Kleine aanpassingen moeten dan nog mogelijk zijn. 

 In de regel kan er na afloop van een activiteit ruimte voor een interview gemaakt worden (niet 
tijdens of voor)   

 Bovenstaande punten gelden uiteraard ook voor de kinderwethouders. 
 
Heb je nog vragen? Bel dan gerust naar de Brede School Gouda en vraag naar Monique Wetzer via 

0182-527101 of mail naar  kinderburgemeester@bsgouda.nl. 

https://www.facebook.com/kinderburgemeestervangouda/
mailto:kinderburgemeester@bsgouda.nl

