
Leerlingenraad notulen 11 februari 2020 
 

1. MR terugkoppeling:  

a. begroting 2020 is besproken 

b. Mr reserve: Irteza wilt deze plek best op zich nemen, maar wil eerst even 

wennen aan de leerlingenraad. 

 

2. Laks: bespreken laks volgens Floris niet elke keer nodig mocht er wat te melden zijn 

zal Floris dit aangeven en dan kunnen wij het erover hebben. 

 

3. Evaluatie gala/kerstviering: kerst viering niet echt geslaagd, quiz is niet echt leuk om 

te maken. Meerdere klassen hebben hun eigen plan getrokken tijdens de kerstviering. 

Aan de andere kant wel gezellig om met je klas nog voor de vakantie iets te doen. 

Meneer Laan is er wel voorstander van dat je per klas iets kan bedenken dat je 

samen wat moois maakt van de kerstviering. Gala was volgens de commissie goed 

geregeld en er was goede afwisseling tussen de band en een dj. 

 

4. Examenstunt: groepsapp gemaakt met havo en vwo samen zodat er 1 vast idee komt 

en niet dat havo en vwo allebei iets anders bedenken. Meneer Laan geeft de 

suggestie om iets te bedenken waarbij de docenten ook denken van ja daar wil ik aan 

meedoen zoals het idee van 2 jaar geleden met sumo-worstelen. De commissie wil 

graag de examenstunt op daadwerkelijk de laatste dag van school voor de 

meivakantie doen dus de dinsdag nu staat de examenstunt gepland op de vrijdag 

ervoor, waardoor de leerlingen de maandag en dinsdag nog naar school moeten. 

Meneer Laan gaat hier nog over in overleg. 

 

5. Jaarboek: vorig jaar was er te laat begonnen aan het jaarboek. Lisanne en Isa 

hebben besloten om na de deadline van het profielwerkstuk te beginnen met het 

jaarboek. Wel twee groepjes 1 voor havo en 1 voor vwo maar deze gaan wel samen 

in overleg zodat er voor beide groepen een mooi jaarboek geleverd kan worden. 

 

6. Flexibilisering rooster: idee is om hetzelfde lessentabel te hanteren maar lessen van 

70 minuten naar 60 minuten te veranderen, hierbij krijg je dat de extra vakken 

allemaal niet meer ingeroosterd worden, waardoor al je gewone vakken in de eerste 5 

uren passen. Als je dan bedenkt dat de uren korter zijn betekent dat dat de eerste 5 

uur eerder klaar zijn waardoor je na deze tijd je extra vak zou kunnen beoefenen 

maar ook dat als je extra tijd nodig hebt in een bepaald vak dat je dan in die tijd 

daaraan kan zitten (vakhulp). Deze tijd wordt de flextijd genoemd en hierin zullen 

leraren ingeroosterd worden om je te helpen bij je extra vak of je vakhulp of andere 

zaken zoals theater, debatteam enz. Hier gaan we het de volgende keer verder over 

hebben. De docenten gaan hier verder over nadenken tijdens de studiemiddag van 

25-2 

 

7. Valentijnsdag: rozen worden verkocht en uitgedeeld serenades worden niet meer 

gedaan dit jaar. 

 

8. Informatieavond ouders leerlingen groep 8: hulp vanuit leerlingenraad was goed en 

werd gewaardeerd. Hopelijk kan het volgend jaar weer zo. 


