
Notulen van de leerlingenraadvergadering van  dinsdag 15-10-2019 

 

Aanwezig: Denise Adema , Micha Boer, Tycho Eghuizen , Manon van Erven,  

                  Dalydia van het Ende, Anniek Holt, Lennard v.d. Kolk, Dylan Swann, mw. Mul 

 

1. Opening 

Denise  opent de vergadering om 11.00 uur en heet iedereen van harte welkom. 

Vooral de 3 nieuwe leerlingen, die een vergadering komen kijken of dit iets voor hen is: 

Aron van Diepen, Jarnick Beld, Angela van Dijk. 

2.         Notulen van de vergadering van 24-09-2019 

De notulen worden zonder wijziging goedgekeurd. 

 

3. Doornemen activiteiten 

Besloten is om een filmpje over de leerlingenraad te maken: 

Wanneer? Week 30-09: Maandag, dinsdag, donderdag tijdens mentoruur 

Tycho zet filmpje in elkaar. 

Het filmpje is bijna klaar. Er is nog 1 bijeenkomst nodig : donderdag 17 

oktober tijdens het mentoruur. 

Dan wordt ook de foto gemaakt. Manon vraagt aan hr. Hersevoort 

Allen 

 

Denise 

Tycho 

 

Manon 

Denise neemt de info voor Instagram over van Isa. 

Tycho vraagt de inloggegevens op. 

Is gebeurd. 

Verzoek van Denise:leuke dingen aanleveren voor Instagram  

Denise 

Tycho 

Hr. Hersevoort maakt a.s. donderdag 26-9 aan het begin van het 

mentoruur (9.20 uur) een foto van de leerlingenraad. 

Is verschoven naar donderdag 17-10 

Allen 

Werven voor leerlingenraad 

Tycho past posters aan en stuurt deze naar mw. Mul. 

Mw. Mul kopieert de posters. 

Tycho en Dylan gaan de posters in de week van 30-09 ophangen. 

Mw. Mul stuurt een mailtje naar de mentoren. 

Is gebeurd. 

 

Tycho 

mw. Mul 

Tycho/Dylan 

mw. Mul 

Kan de snack van de week weer op vrijdag? 

Manon en Dalydia vragen na bij mw. Eilander. 

Dit is niet mogelijk. Donderdag zijn er meer leerlingen in de pauze op 

school. Meer inkomsten en meer leerlingen die een snack krijgen. 

Manon, Dalydia 

Kan er bij de snack van de week ook mayo bij)?  

Waarom is de chips zo duur (1 euro per zakje). Tycho vraagt na bij mw. 

Eilander 

Ovenchips is duur qua inkoop, kan niet goedkoper. Er komen ook zakjes 

mayonaise. 

Tycho 

Iedereen denkt na over oplossing hekjes op het schoolplein 

Moeilijk probleem. Meenemen als de wijk anders ingedeeld wordt door 

bouw van nieuwe school. 

Allen 

Kan er een regel komen, dat leerlingen niet voor de kluisjes mogen zitten? 

Denise vraagt na. 

De banken op het podium (zijkant) kunnen voor de kluisjes bij de jongens 

WC geplaatst worden. Dan moeten er nieuwe blokken bij gekocht worden 

om die op het podium te zetten. (nadeel : bestaande blokken zijn al oud). 

Denise 

 

 

 

 



Of de oude blokken voor de balie kunnen op het podium gezet worden. 

Dan moet er iets nieuws uitgezocht worden voor bij de balie. 

De heren Westerink/Hersevoort vragen de leerlingenraad om mee te 

denken. Iedereen stuurt zijn ideeën naar mw. Mul  

 

 

Allen 

 

 

4. Binnengekomen stukken. 

Er is een pakket van Het LAKS binnengekomen met posters en cursusaanbod. 

       

5.          Rondvraag 

Sofanit Mesele en Michelle Doornewaard uit klas 3A hebben zich aangemeld voor de 

leerlingenraad. Denise geeft hun emailadressen aan mw. Mul. 

Mw. Mul nodigt hen uit voor de volgende leerlingenraad vergadering. 

 

Aron vindt het jammer dat zoveel leerlingen binnen blijven tijdens de pauze. 

Hoe zou je het buiten voor leerlingen aantrekkelijker kunnen maken? 

Bijv. picknick banken/tafels buiten neer zetten. 

Iedereen denkt hier over na. 

 

Hoe staat het met de geplande afvalbakken in de aula voor gescheiden afval? 

Denise vraagt na 

 

Jarnick, Aron en Angela willen graag in de leerlingenraad blijven. 

 

6. Sluiting 

Denise sluit de vergadering om 12.10 uur 

 

Vergaderdata  

- dinsdag 19 november   2019 

- dinsdag 17 december   2019 

- dinsdag 21 januari   2020 

- dinsdag 25 februari   2020 

- dinsdag 17 maart   2020 

- dinsdag 14 april   2020 

- dinsdag 19 mei   2020 

- dinsdag 16 juni   2020 

       

Uit te voeren activiteiten: 

Besloten is om een filmpje over de leerlingenraad te maken: 

Het filmpje is bijna klaar. Er is nog 1 bijeenkomst nodig : donderdag 17 

oktober tijdens het mentoruur. 

Dan wordt ook de foto gemaakt. Manon vraagt aan hr. Hersevoort 

Tycho zet het filmpje in elkaar 

Allen 

 

 

Manon 

Tycho 

Kan er een regel komen, dat leerlingen niet voor de kluisjes mogen zitten? 

Denise vraagt na. 

De banken op het podium (zijkant) kunnen voor de kluisjes bij de jongens 

WC geplaatst worden. Dan moeten er nieuwe blokken bij gekocht worden 

om die op het podium te zetten. (nadeel : bestaande blokken al oud). 

Of de oude blokken voor de balie kunnen op het podium gezet worden. 

Dan moet er iets nieuws uitgezocht worden voor de balie. 

Denise 

 

 

 

 

 

 



De heren Westerink/Hersevoort vragen de leerlingenraad om mee te 

denken. Iedereen stuurt zijn ideeën naar mw. Mul  

Allen 

 

Denise geeft emailadressen van Michelle en Sofanit aan mw. Mul. Denise 

Hoe kunnen we buiten aantrekkelijker maken voor leerlingen? 

Iedereen komt met ideeën 

Allen 

Hoe staat het met de geplande afvalbakken in de aula voor gescheiden 

afval? 

Denise 

 

 

OPROEP AAN ALLE LEERLINGEN; 

HEB JE EEN GOED IDEE OF  

BEN JE HET OP SCHOOL ERGENS NIET MEE EENS,  

DOE EEN BRIEFJE MET NAAM IN DE BRIEVENBUS VAN DE 

LEERLINGENRAAD. 

  

 


