
Notulen leerlingenraad 11-4-2019 
 

1. Aanmeldingen leerlingenraad: Formulieren zijn opgehaald. Foto’s van de formulieren worden 
in de groepsapp gezet als je die hebt. Daarna handelen we de rest via de groepsapp af. Er zijn 
2 aanmeldingen. Isa en Lisanne zitten nu bij de leerlingenraad en worden aan de groepsapp 
toegevoegd zodat ze bij de volgende leerlingenraad kunnen aansluiten.  

 
2. Terugkoppeling vorige notulen:  

 

a. Fietsen worden weer slecht neergezet, nadat het eerst weer even een tijd goed ging. 
Meneer Laan gaat aan de conciërges vragen of ze weer bij de fietsenstalling willen 
gaan staan om de leerlingen een beetje te sturen. Op deze manier hopen wij er weer 
voor te zorgen dat de doorgang van de scooters weer beter wordt. 

 

b. Toetsweken worden goed opgevat door de 4 HAVO leerlingen. Het vwo-team denkt 
erover na of zij dit volgend jaar ook in 5 vwo willen invoeren.  

 
3. Aula en buitenruimte: Vermaak op bovenbouw is veel minder dan op de onderbouw 

(voetbalveld, pingpongtafel). Vrijheid op bovenbouw is wel dat je naar huis kan of ergens 
anders heen kan gaan tijdens de pauzes. Op deze manier kan je ook naar een voetbalveld 
etc. er is te weinig ruimte over als je voor elke leerling een stoel zou gaan plaatsen. Oplossing 
is al geweest door de banken buiten te vernieuwen waar je nu op kan zitten. Als er een idee 
leeft onder leerlingen is het mogelijk om aan de ouderraad te vragen of zij dit willen 
financieren.  

 
4. Meneer Laan geeft uitleg over een globaal voorstel dat nu voorligt bij de docenten. Het gaat 

over flexibilisering rooster: keuzes niveau en onderwijs dat de leerlingen volgen. Geen 
rooster van uur naar uur, maar dat je zelf kan kiezen wat je doet met je tijd. Roosters voor 
iedereen 5 lesuren allemaal 60 minuten. Hierdoor 14:15 klaar met lessen. Na 14:15 kan je 
zelf jouw extra tijd invullen, zoals extra vakken, modules, vakhulp, etc. Idee is niet dat 
iedereen om 14:15 naar huis kan maar iedereen moet een verplicht een bepaald aantal 
keuzes maken. 

 
5. Terugkoppeling jaarboek: liefst voor de examens de jaarboeken zo goed als af. Helaas is er 

nog niet echt iets gedaan aan het jaarboek. Voor de meivakantie worden de vragenlijsten 
doorgestuurd. 
 

6. Examenstunt: Hier worden geen notulen van gemaakt. 
 

7. Rondvraag: - 
 

8. Sluiting 
 
 
 
 
 
 


