Notulen van de leerlingenraadvergadering van woensdag 19-12-2018
Aanwezig: Denise Adema, Annerose Broekhuis, Nikki Dokter , Tycho Eghuizen ,
Thomas van Essen, Alyshia Jansen, Dominique Jansma, Sophie Schneiders,
Lisa Souman, Isa van de Weerd ,Lieke Zoombelt, mw. Mul
Afwezig : Daphne van Bruggen , Micha Boer, Jelle Visscher
1.
Opening
Nikki opent de vergadering om 10.15 uur en heet iedereen van harte welkom.
Halverwege de vergadering sluit de heer Hersevoort aan om vragen te beantwoorden.
2.
Notulen van de vergadering van 21-11-2018
De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd.
3.

Doornemen activiteiten:
De treinbanken zijn te hard om lang op te zitten. Denise en Isa vragen bij
de heer Hersevoort/Westerink na of er kussens o.i.d. op kunnen.
Kussens zijn vrij duur om deze aan te schaffen.
De heer Hersevoort zegt, dat de school hier mee bezig is. Er is een
leverancier gevonden, die goedkoper kan leveren. Gedacht wordt aan
losse kussens, die uitgewassen kunnen worden
Mw. Mul zal mentoren vragen website onder de aandacht van de
leerlingen te brengen.
Omdat de laatste notulen niet op de website stonden en omdat de link op
magister niet werkte, gebeurt dit in januari.
Vraag van de leerlingenraad , kunnen er in de aula geen extra blokken
bijkomen i.p.v. de statafels. (Er zijn echt te weinig zitplaatsen). Lieke en
Sophie vragen nog een keer na bij de heer Westerink/Hersevoort.
Extra blokken i.p.v. statafels is volgens hr. Westerink niet handig omdat
ze dan voor de kluisjes staan.
I.o.m. de heer Hersevoort is afgesproken dat Nikki en Dominique een paar
weken na de kerstvakantie gaan kijken hoeveel leerlingen er echt niet
kunnen zitten en op de grond zitten. De heer Hersevoort vraagt over een
oplossing na te denken. Het voorstel om de ruimte bij lokaal 1 in de
pauzes open te stellen voor leerlingen levert nieuwe problemen op bijv.
toezicht, vloerbedekking op grond.
De heer de Graaf wordt de volgende vergadering uitgenodigd om over dit
onderwerp te praten.
Wanneer vindt het uitgestelde schoolfeest plaats?
In januari. Tycho gaat nog even achter de exacte datum aan.
Waar moeten TL leerlingen leerjaar 2 (zonder Frans) tijdens uren Frans
naar toe? Thomas vraagt dit na bij de heer de Graaf.
Dit is geregeld. De leerlingen gaan naar lokaal 1 voor opvang door de heer
Hersevoort
Verwijderen posters.
Is gebeurd.
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4.
Nieuws website
Geen nieuws. De website wordt erg slecht bekeken.
5.
Binnengekomen stukken
Er zijn geen binnengekomen stukken.
6.
Rondvraag
Denise zal een paar dagen voor de volgende leerlingenraadvergadering omroepen, dat er een
vergadering komt , dat het verslag van de vergadering op de website van de leerlingenraad te
vinden is en dat er ideeën in de brievenbus gedaan kunnen worden.
Kan het fietsenhok ook overdekt worden?
Dit is niet wenselijk, omdat het heel duur is en gauw een hangplek wordt.
De klas 4 VMBO Duits is erg groot (33 leerlingen). Kan deze niet gesplitst worden?
Mw Mul wil dit zelf ook wel, maar het is erg duur om de klas te splitsen.
Nikki stelt deze vraag nog een keer aan de heer de Graaf
Kun je in de kantine ook thee krijgen?
Ja je kunt koffie/thee/ warme chocomel kopen.
Kan er in de fietsenstalling meer plek komen voor klas 4?
Alyshia bekijkt hoe de verdeling beter zou kunnen en overlegt met de heer Hersevoort.
De leerlingen van de leerlingenraad zijn ingedeeld bij de open avond.
Het is nog onbekend wat ze precies gaan doen.
In het draaiboek staat : De leerlingen krijgen shirt en badge met ‘leerlingenraad’ en naam, zijn
wegwijzers in de school
Isa, Denise en Nikki overleggen met de heer de Graaf wat de bedoeling is. Is het de bedoeling
dat alle leerlingen van de leerlingenraad helpen?
Wanneer wordt de dagopening gehouden? In principe aan het begin van het 3e lesuur.
Mw. Mul vraagt in de teamvergadering na of dit zo geregeld is.
7.
Sluiting
Nikki sluit de vergadering om 11.10 uur
Volgende vergaderingen:
- woensdag 23 januari
- woensdag 27 februari
- woensdag 20 maart
- woensdag 17 april
- woensdag 22 mei
- woensdag 26 juni
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Uit te voeren activiteiten vóór de volgende vergadering woensdag 23 januari:

Mw. Mul zal mentoren vragen website onder de aandacht van de
leerlingen te brengen.
Omdat de laatste notulen niet op de website stonden en omdat de link op
magister niet werkte, gebeurt dit in januari.
Vraag van de leerlingenraad , kunnen er in de aula geen extra zitplaatsen
komen? Bijv. blokken i.p.v. de statafels.
I.o.m. de heer Hersevoort is afgesproken dat Nikki en Dominique een paar
weken na de kerstvakantie gaan kijken hoeveel leerlingen er echt niet
kunnen zitten en op de grond zitten. De heer Hersevoort vraagt over een
oplossing na te denken. De heer de Graaf wordt de volgende vergadering
uitgenodigd om over dit onderwerp te praten.
Omroepen wanneer er een leerlingenraadvergadering is
De klas 4 VMBO Duits is erg groot (33 leerlingen). Kan deze niet
gesplitst worden? Nikki vraagt na bij de heer de Graaf
Kan er in de fietsenstalling meer plek komen voor klas 4?
Alyshia bekijkt hoe de verdeling beter zou kunnen en overlegt met de heer
Hersevoort.
Isa, Denise en Nikki overleggen met de heer de Graaf of het de bedoeling
is dat alle leerlingen van de leerlingenraad helpen?
Wanneer wordt de dagopening gehouden?
Mw. Mul vraagt na op de teamvergadering
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