Notulen lln raad 5-9-2019
Aanwezig: Amber, Beverly, Chimene, Mariska, Isa, Mika, Emma, Wessel, Elana,
Maarten, Ravy, Nanouk, Kyra, Indy, Mila, Inga, Floris, Stijn, Meneer Olij, Meneer Laan.

Opening: Namenrondje voor de nieuwe leerlingen.
Laks: Nog geen nieuwe e-mails binnengekregen. Binnenkort
waarschijnlijk wel weer e-mails aangezien het schooljaar net is opgestart
in heel Nederland en het Laks waarschijnlijk nog niet helemaal is
opgestart.
MR: (2e reserve): Geen reserves gekozen, maar afgesproken met de
gehele groep dat mocht iemand niet kunnen het opgevangen zal worden.
Als je niet kunt als vast MR lid moet je dit ruim van tevoren aangeven.
Gala: Commissie gaat een afspraak maken met mevrouw Scholten om het
erover te hebben. Hierdoor proberen wij te voorkomen dat er twee
verschillende groepen over het gala ontstaan zoals het afgelopen jaar
gebeurde. Probeer dit ook zo te doen voor de examenstunt.
Jaarboek: Twee commissies 1 voor HAVO en 1 voor VWO, voor VWO was
bekent. Havo-Commissie zal bestaan uit Amber, Indy en Beverly. Vorig
jaar was er voor havo geen commissie, goed dat beide afdelingen nu een
leuk jaarboek gaan krijgen.
Paarse vrijdag: Kyra en Indy nemen de leiding over de paarse vrijdag.
Zijn overleggen met andere leerlingen in de GSA.
Dyslexie: Mariska heeft het idee om aparte dyslexie lokalen te beginnen
bij het centraal examen. Dyslexie kinderen schijnen sneller afgeleid te
raken als leerlingen die eerder klaar zijn met een examen weglopen.
Meneer Laan gaat dit bespreken met de examencoördinator. Er zijn
namelijk extra surveillanten nodig voor een nieuwe groep.
Vragenronde: Toetsweken 5 VWO gaan niet door aangezien het team het
er niet mee eens is. In 4 HAVO gaan de toetsweken wel door. 5 vwoleerlingen gaan een enquête opstarten om toetsweken te starten.
Flexibele roosters gaan dit jaar nog niet in, maar de ideeën worden wel
steeds meer concreet. Bijvoorbeeld lessen van 70 minuten naar 60
minuten. Hierdoor ontstaat aan het einde van de dag extra tijd die
ingevuld kan kunnen worden door eigen keuzemogelijkheden. Eerste stap
flexibiliteit zal hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden na de herfstvakantie voor
4 havo via een maatwerkmodel waarvoor leerlingen zich kunnen
aanmelden.
Formatieve toetsen wordt nog besproken. Dit wordt door sommige
leerlingen positief en andere negatief opgevat. Het is je eigen
verantwoordelijkheid.

Zeep op onderbouw niet vernieuwd. Ook ruiken de toiletten niet erg fris.
Misschien moet hier nog even naar gekeken worden.
Kleurenspel zal als het gehouden wordt in het najaar van 2020 gehouden
worden. Sommige leerlingen hadden gehoopt dat het al dit jaar zou zijn.

