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Datum: Donderdag 30 november 2017 
Tijd: 10:30 uur – 12:10 uur 
Plaats: Ruimte naast de Mediatheek 
 

Aanwezig: Dounia 1B, Zahraa 2A, Valeria S16, Mahamed S22, Chamai E31, Sara M31, Rwan M31, Anders E42, Youssra M41, Kursat T41, Jada 
Z41, Ulku VMH, directeur Sander, meester Casper, juf Sigrid 
Afwezig zonder reden: Mishael T31, Hadjar Z32 
Notulist: Juf Sigrid 
 

AGENDAPUNT INHOUD  AKTIE d.d. 

1. Opening (Sigrid en Casper) Heet iedereen welkom. Vat de werkzaamheden van de leerlingenraad samen. 

Voorstelronde: een ieder stelt zichzelf voor en vertelt wat hij/zij leuk en minder leuk 
vindt op school. 

  

 

2. Vaststelling agenda (iedereen 
brengt onderwerpen in) 

1) Kan schoolreis leerjaar 4 later plaatsvinden in het jaar? 

Aan het eind van leerjaar 4 zijn er de SE’s en examens. Voor de meivakantie is het 
weer niet altijd goed. In het buitenlandse schoolreisteam (waar meester Casper en juf 
Sigrid ook deel van zijn) is recentelijk besproken om de schoolreis eventueel te 
verplaatsen naar het einde van leerjaar 3. Dit voorstel moet nog worden besproken in 
de MT (managementteam). 

 

2) Kunnen de eerste jaars ook op kamp? 

Leerjaar 1 en 3 hebben de introductiedagen. De leerlingen komen in een nieuwe klas 
en zo leren zij elkaar beter kennen, samen in 1 groep. 

Leerjaar 2 en 4 hebben kamp/buitenlandse schoolreizen. 

 

3) Kunnen de klassen op schoolreisje? 

Het klassenbudget is 10 euro per leerling. Dat is niet toereikend wanneer je 
bijvoorbeeld een dag naar een pretpark wilt gaan met de klas. Je kunt in 
samenwerking met je mentor wel slim geld verdienen voor de klas en dan een 
schoolreis regelen. 

 

MT 
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Voorbeelden: bijdragepot voor fiets- en autoreparaties door de leerlingen van 
Mobiliteit, nagel-en haarverzorging door de leerlingen van Zorg & Welzijn, hapjes 
door de leerlingen bij Koken, etc. 

4) Kerstdiner i.p.v. kerstontbijt? 

Afgelopen schooljaar was de sfeer leuk tijdens het kerstdiner, maar daarna helaas 
niet. De teamleiders gaan de inhoud en opzet van het kerstontbijt in hun teams 
bespreken. Van je mentor hoor je wat er gaat gebeuren. 

5) Nog een schoolfeest? 

Er komt nog een schoolfeest voordat de examens plaatsvinden. Wellicht hebben de 
examenklassen een eigen schoolfeest. 

6) Hoe bevallen de camera’s op school? 

Opmerkingen van de leerlingenraad: Het brandalarm gaat een stuk minder af, er is 
geen drama meer en we merken er weinig van, we zien alleen de bordjes hangen. 

7) Dramalessen leerjaar 2? 

Tijdens de projectweek zijn de dramalessen goed bevallen. I.v.m. bezuinigingen is dit 
helaas niet mogelijk. 

8) Graag niet meer dan 2 lesuren achterelkaar per vak 

Nu hebben sommige klassen meerdere lesuren per vak achterelkaar (meer dan een 
blokuur). Rooster technisch is het helaas niet altijd mogelijk, maar de directeur 
neemt dit mee als punt. 

 

3. Mededelingen  1) Paarse Vrijdag 8 december 2017 
Directeur: Als school willen we die dag vertellen dat hoe en wie je ook bent 
en wat je seksuele voorkeur ook is, je bent welkom op deze school. 
 
Mahamed S22, Dounia 1B, Zahraa 2A, Valeria S16 willen meehelpen met 
het uitdelen van materialen. De directeur heeft na deze vergadering een 
overleg met deze leerlingen. Zij ontvangen voor hun medewerking 
maspunten. 
 

2) Ouderbetrokkenheid 
Directeur: Het is belangrijk om goed contact te hebben met jullie ouders. We 
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zijn bezig met een onderzoek hoe het contact ervaren wordt met de ouders, 
leerlingen en docenten. Dinsdag 12 december (12:30 uur) gaat Bianca 
(Bureau voor CPS) graag met jullie het gesprek aan over hoe jullie het contact 
tussen ouders en school ervaren. 
  
De bovenbouw hebben dan de SE-week, de leerlingen uit de onderbouw 
kunnen dan wel aanwezig zijn. Zij mogen een andere leerling meenemen 
naar het gesprek. Waar het gesprek gaat plaatsvinden wordt nog 
bekendgemaakt. De communicatie hierover gaat via de groepsapp van de 
leerlingenraad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Agenda voor de volgende 
vergadering d.d. 25-01-2018 

1) Schoolfeest: Thema, datum, plaats. 
2) Kerstviering: Kerstontbijt  
3) Mededelingen leerlingenraad: Bord, schoolwebsite, Facebook ? 
4) Spelletjes Rode Plein 
5) …………………………………………………….. 

 

  

5. Sluiting 12:00 uur    

 
 


