
De Kinderburgemeester is voorzitter van de Kinderraad en vertegenwoordigt de kinderen in de
gemeente voor de periode van een kalenderjaar
Je bent aanwezig bij verschillende evenementen en doet eventueel de opening (bijvoorbeeld de
sinterklaasintocht, carnaval en koningsdag) 
Je hebt een rol bij belangrijke bijeenkomsten en gebeurtenissen in de gemeente (bijvoorbeeld de
lintjesregen of dodenherdenking)
Je bent aanwezig bij een raadsvergadering waar een belangrijk besluit wordt genomen
(bijvoorbeeld de installatie van een raadslid, wethouder of burgemeester)
Je nodigt alle groepen 7 van de gemeente Tubbergen uit voor een bezoek aan de raadzaal, tijdens
dit bezoek leren de leerlingen meer over de lokale politiek 

Je woont in de gemeente Tubbergen en je zit in groep 7 
Je hebt de tijd om de taken van de Kinderburgemeester uit te voeren en je wilt je hier graag voor
inzetten
Je durft voor een grote groep mensen te staan
Je staat open voor nieuwe ideeën 
Je kan goed de leiding nemen, je bent tenslotte ook de voorzitter van de Kinderraad
Je kan goed luisteren
Je bent serieus, uiteraard mag je best grapjes maken maar gaat ook serieus aan de slag
Je bent sociaal en lief, je kan goed met mensen omgaan 

Op 2 december is de eerste Kinderraad van Tubbergen officieel geïnstalleerd! Een van de eerste
onderwerpen waar de Kinderraad mee aan de slag gaat is het vinden van een nieuwe
Kinderburgemeester. De tijd van Kristy Geuke uit Albergen als Kinderburgemeester zit er namelijk bijna
op.  

Wil jij onze nieuwe Kinderburgemeester worden? Lees dan snel verder over de taken van de
Kinderburgemeester en welke eigenschappen en vaardigheden belangrijk zijn!

  Taken

Uiteraard wordt de Kinderburgemeester bij al zijn/haar taken begeleid door de burgemeester,
wethouder(s) of iemand anders van de gemeente Tubbergen.

 Eigenschappen en vaardigheden

 Solliciteren

Als het je leuk lijkt om de nieuwe Kinderburgemeester te worden, stuur dan uiterlijk 
15 januari 2021 een mail naar kinderraad@tubbergen.nl.  Daarin leg je uit wie je bent 
en waarom jij de nieuwe Kinderburgemeester wilt worden. Je mag ook een filmpje 
opnemen en dit naar ons mailen. Uit alle mailtjes kiest de Kinderraad dan een 
aantal kandidaten die we vragen om langs te komen in onze volgende Kinderraad 
vergadering. Dan kan jij ons misschien nog wat meer vertellen over jezelf en kunnen 
wij nog wat aan je vragen. Daarna kiest de Kinderraad de nieuwe Kinderburgemeester!

 Wil je meer weten?

Dan kan je altijd je vraag stellen aan een van de leerlingen van de Kinderraad, 
die bij jou op school zitten. Of stuur een mail naar kinderraad@tubbergen.nl.

Kinderraad van Tubbergen zoekt een
nieuwe Kinderburgemeester!


