
Notulen leerlingenraad 26 – 11 – 2019 

 

1. Terugkoppeling MR: er is geen nieuwe MR-vergadering geweest sinds vorige leerlingenraad. 

2. Laks: iemand die ook bij de bijeenkomst bij ovo was zit in een werkgroep toets cultuur en 

Floris heeft met haar contactgegevens uitgewisseld, dus hopelijk krijgen wij hier bij de 

volgende vergadering meer informatie over. 

3. Gala: 2 bands zijn geboekt en het thema is bekend. Fotohokje is geregeld en de bandjes 

worden nu verkocht door de commissie in de pauzes. 

4. Jaarboek: de commissie voor het jaarboek is hier nog niet mee begonnen, maar ze 

verwachten er in februari mee te beginnen. 

5. Paarse vrijdag: meerdere meetings geweest. Posters zijn besteld en er is het idee gekomen 

om cup cakes te verkopen en de opbrengst aan een goed doel te geven dat hiermee te 

maken heeft. 

6. Ovo: Chimène en Floris zijn naar ovo geweest en moesten zich een perfecte schooldag 

voorstellen. Hierdoor kan ovo duidelijke richtlijnen geven aan leraren voor hoe de leerlingen 

het liefst hun lessen krijgen. Meneer Verbruggen weet meer over de rest van de avond 

aangezien de leerlingen naar huis gingen en meneer Verbruggen namens onze school is bij de 

vergadering tussen GMR en RVT daarna zat 

7. Terugkoppeling zoektocht leden: leerlingen uit 3 vwo zijn niet aanwezig bij leerlingenraad 

dus geen informatie over of er nog brugklassers in de leerlingenraad komen. Komt volgende 

vergadering terug. 

8. Rondvraag: Senna en Ellen gaan Valentijnsdag regelen en hiervoor nog ideeën bedenken.  

Afvalscheiding bakken gaat niet door, maar mochten wij hier echt behoefte aan hebben 

moeten wij naar de conciërge gaan en aan haar vragen of ze voor ons wilt uitzoeken of het 

nog een mogelijkheid is. Nieuwe pauzetijden in verkort rooster wordt nog niks aan gedaan 

omdat er geen meerderheid van docenten en leerlingen zijn die een alternatief hebben dat 

door voldoende mensen gedragen wordt. Er zijn verschillende ideeën geweest over het 

optimaliseren van de ruimte in de fietsenrekken. Hiervoor zijn twee oplossingen. Of de 

rekken moeten een nieuwe indeling krijgen zodat er geen fietsen uitsteken en mensen hun 

fiets maar voor de open ruimte zetten. Het tweede idee is om de scooters misschien binnen 

de hekken van de school te zetten. Hierdoor komt er meer ruimte voor de fietsers en hebben 

de mensen met een scooter geen last van de fietsen die slecht neergezet worden. Nieuwe 

tafels en stoelen op de bovenbouw worden binnenkort gefinancierd (de tafels zijn namelijk 

een beetje aan hun einde gekomen). Meneer Laan wil graag 1 of 2 leerlingen in de lokalen 

hebben voor de ouderavond van de ouders van groepen 8 leerlingen. Hiervoor hebben 

meerdere leden zich al opgegeven. 


