
Leerlingenraad M.C.O.  

 1. 

Datum: Donderdag 15 maart 2018 
Tijd: 10:30 uur – 12:10 uur 
Plaats: Ruimte naast de Mediatheek 
 

Aanwezig: Zahraa 2A, Valeria S16, Chamai E31, Kursat T41, Jada Z41, Hadjar Z32, Aleyna Z31, Romaissa 1A, Berkay T31, Hasnan T31, directeur 
Sander, juf Sigrid 
Afwezig met reden: meester Casper, Samuel S23 Afwezig zonder reden: Mishael T31, Rwan M31, Sara M31, Mahamed S22, Dounia 1B, 
Anders M41 
Notulist: Juf Sigrid 
 

AGENDAPUNT INHOUD  AKTIE d.d. 

1. Opening (Directeur Sander ) Heet iedereen welkom.  

Tevens voorstelronde voor nieuwe leerlingen die er vandaag bij zijn. 

 

 

 

 

 

2. Vaststelling agenda (iedereen 
brengt onderwerpen in) 

1. Schoolfeest 2018 

Er zal weer een enquête door meester Casper worden uitgezet m.b.v. de volgende 
leerlingenraaddeelnemers: Sara, Samuel, Zahraa, Rwan, Dounia en Jada. 

De enquête; leerlingen kunnen kiezen uit 4 thema’s voor het schoolfeest: 

-Gala (chic) 

-Denimstijl (something in jeans) 

-Multi-Culti mix (kleding/kleur culturele achtergrond) 

- Crossplay (verkleed als je superheld) 

 

Doel: voor eind maart 2018 is de enquête uitgezet op papier. 

 

 

 

 

 

Meester Casper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z.s.m. 
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 2. 

2. Herkenbaarheid leerlingenraad binnen de school 

 
Herkenbaarheid leerlingenraad d.m.v. ideeënbus/mededelingenbord/voorstellen 
aan de klassen. 
 

Actiepunten n.a.v. de vorige leerlingenraadvergadering: 

a. Ideeënbus (verzoek aan BWI of er een brievenbus gemaakt kan worden) 
b. Bord Rode plein met mededelingen, informatie en aandachtspunten vanuit 

de leerlingenraad. De plek wordt bepaald i.o.v. met meester Fons. 
c. Tijdens het verspreiden van de enquête schoolfeest, stellen de leerlingen van 

de leerlingenraad zich voor aan de klassen. 
 
Het mededelingenbord en de ideeënbus hangen inmiddels op het Rode plein. 
Juf Sigrid en meester Casper dragen daar (met instemming van de 
leerlingenraad) zorg voor. 

 
Tevens verzoek aan directeur Sander voor een e-mailadres voor de 
leerlingenraad. Zodat de leerlingen ook hier hun vragen kunnen stellen aan de 
leerlingenraad. 
 
De leerlingenraad heeft aangegeven dat men het prettig vindt wanneer juf Sigrid 
en meester Casper de e-mails openen en deze doorsturen aan de leerlingenraad 
en/of meenemen in de leerlingenraadvergadering 

 

3. Nablijfklas 

Is het mogelijk om je om 8:00 uur te melden i.p.v. s ’middags om 16:00 uur? 

Want sommige leerlingen hebben afspraken na schooltijd. 

 

Meester Sander: Om 8 uur hebben wij nog geen leraren rondlopen en kun je ook niet 
iets nuttigs doen. Zorg gewoon dat je op tijd op school en in de les komt. 

 

 

 

Directeur Sander 

Juf Sigrid 

Meester Casper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur Sander 

 

 

 

 

 

 

 

z.s.m. 
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 3. 

4.Koffie/thee voor de leerlingen 

Verzoek vanuit de leerlingenraad: is het mogelijk om koffie/thee voor de leerlingen te 
verzorgen? 

Directeur Sander: Dit kunnen we gaan regelen met de kantine. Een koffie/thee 
automaat is te prijzig in aanschaf en aansluiting.  

 

5. Docenten dringen voor bij de kantine 

Dit blijft een terugkerend Irritatiepunt bij de leerlingen. 

Dit onderwerp is vorig jaar ook besproken met de leerlingenraad. Vraag aan directeur 
Sander om dit nogmaals onder de aandacht te brengen bij het personeel. Het is wel 
netjes wanneer een docent vraagt of hij/zij even mag voorgaan. 

 

6. Aandachtspunten n.a.v. enquête leerlingen schoolbreed 

Meester Sander: Er heeft jl. een enquête onder de leerlingen schoolbreed 
plaatsgevonden. 

De leerlingen zijn met een 6,2 gemiddeld redelijk tevreden over de school.  

De leerlingen zijn bijvoorbeeld heel tevreden met hun mentor, maar er zijn ook 
onderwerpen waar de leerlingen minder blij mee zijn. 

Ik hoor graag van jullie waar de antwoorden vandaan komen. 

 

De laagste score: lessen sluiten niet voldoende aan bij de actualiteit. 

Reacties leerlingenraad: 

- Er is maar 1 docent die dat doet 
- Bij de mentorlessen krijgen we regelmatig gewoon les 
- Hangt af van de mentor/docent 
- Niet iedere leerling mist het 
- Graag het nieuws bespreken met mentoruur/Nederlands 
- Niet iedereen volgt Maatschappijleer 

 

 

Directeur Sander 

 

 

 

 

Directeur Sander 

 

z.s.m. 

 

 

 

 

z.s.m. 
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 4. 

De school scoort onvoldoende (5,1) op buitenschoolse activiteiten. 

Reacties leerlingenraad: 

- Te vaak naar Artis 
- Nemo bezoeken we ook op de basisschool 
- Saai (puzzel/zoekopdrachten) 
- Bij economie al een aantal keer naar de Makro 
- Weinig interessante buitenschoolse activiteiten 

Wat vinden jullie wel leuke, interessante buitenschoolse activiteiten? 

- Tweede Kamer (vooral uurtje shoppen/rondlopen in de pauze) 
- Kamp/schoolreis 
- Sportdag 
- Excursie Joods Historisch museum (zelf brood bakken) 
- Schaatsen 

De school scoort laag (5,9) op motiveren. 

Reacties leerlingenraad: 

- Je hoort alleen wat je fout doet 
- Docenten kunnen meer complimenten geven 
- Docenten kunnen positiever/gemotiveerder lesgeven 

Directeur Sander: Meester Ruben en meester Mark zijn nu bezig met een onderzoek 
over motivatie. Wat is motivatie en hoe kunnen wij als personeel stimuleren? 

De school scoort laag (5,8) w.b.t. rekening houden met jullie sterke en zwakke 
punten. 

Reacties leerlingenraad: 

- Er gaat meer aandacht uit naar de drukke/ongemotiveerde 
leerlingen 

- De rustige/gemotiveerde leerling krijgt minder aandacht 
- Docenten houden te weinig rekening met onze sterke en 

zwakke punten 
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 5. 

De school scoort hoog op veiligheid op school (8,5). Deze score was vorig schooljaar 
een stuk lager. 

Reacties leerlingenraad: 

- Sfeer is goed op school, weinig vechtpartijen 
- Brandalarm gaat niet meer onnodig af sinds de camera’s en 

strenge sancties 

De school scoort laag (5,9) aangaande pesten op school (wordt je weleens gepest of 
zie je dat er gepest wordt?) 

Reacties leerlingenraad: 

- Kanjertraining was kinderachtig, is nu wel wat veranderd 
- Meer aandacht nodig tijdens de lessen/mentoruren 
- We weten wel bij wie we kunnen melden (mentor, 

vertrouwenspersoon(mentor/docent/leerling) 

 

 

d. Mededelingen  n.v.t.  

 

 

 

e. Agenda voor de volgende 
vergadering d.d. 15-03-2018 

1) Schoolfeest: Enquête, Thema, datum, plaats. 
2) ………………………………………………………………….. 

  

f. Sluiting 12:00 uur    

 
 


