Vergadering maandag 3 juni 2019
Tijd: 2e pauze
Aanwezig: Lotte, D.Thomas, Elsa, Eva, Niels, Karlijn, Emilie, Pien
Afgemeld: Jorn
Afwezig: Quinte, Femke, Cedric, Kaya, Mette, Emile
Afgelopen vergadering:
Punten:

Beschrijving:

Nieuwe ideeën

Introductie week bij bruggers de llr introduceren:
Kunnen we dit echt gaan doen? De
introductieweek is al bijna, wie zouden dat willen
doen?
In mentorles langsgaan, misschien idee voor
begin volgend schooljaar? Doel: zichtbaar maken
van de leerlingenraad.
Contact opnemen met meneer Heus en meneer
Boonstra, hij coördineert B1.
Lotte en Elsa willen dit wel gaan regelen.

Agendapunten:
Punt:

Beschrijving:

Nieuwe voorzitter

Lotte is benoemd als voorzitter!

Lesuur vrij krijgen voor de Op andere scholen krijgen leerlingen uit de
vergaderingen
leerlingenraad een uur ‘vrij’ om te kunnen
vergaderen. Dit zouden we ook hier op school
kunnen regelen.
Voorstellen aan de rector, dan naar teamleider.
Toetsen prioriteit voor toets. Belangrijke les gaat
voor de vergadering.
Elke keer een ander uur zodat je niet steeds
hetzelfde uur mist.
Misschien tijdens mentorles.
Bij MR bespreken. Rondvraag
Sollicitaties voor nieuwe
leden

Plan maken voor sollicitaties voor nieuwe leden.
Wie willen dat doen? Wat zijn onze eisen voor
nieuwe leden?
Per persoon bekijken of iemand erbij wilt. Mavo
of havo minder kritisch naar kijken omdat we
meer diversiteit willen.

(G)MR

Volgend jaar komt een nieuwe plek vrij in de
leerlingengeleding van de (G)MR, wie zouden
daar geïnteresseerd in zijn?
Eva, Karlien en Pien geïnteresseerd.
Iemand uit de leerlingenraad in de MR is wel
handig.
Volgende vergadering iets voorbereiden en dan
beslissen wie het wordt. Niels zoekt op wat de
eisen zijn.

Klachten binnengekomen Als we nog tijd hebben:
via instagram
Veel klachten over het schoolmilieu, bijv.
verwarming staat aan met ramen open, afval
scheiden. Wordt hier genoeg aan gedaan?
Scheiding van afval moet over de GSF en daar
zijn al onderhandelingen over.
Er zijn al onderhandelingen over maar duurt heel
erg lang.
Klachten over pauzeplekken: bijv. dat het tweede
deel vd aula in de jonker open moet, waarom is
die niet open?
Als er drama is dan staat hij dicht. Naar de
docent gaan en vragen om de deuren open te
maken na de les.
Marc en die andere docent vragen. Eva doet dat.
Voor volgende vergadering:
Punt:

Beschrijving:

Laatste vergadering voor Wat moeten we gedaan hebben voor de
de zomervakantie
vakantie? Bijv. stel dat we bij de introductieweek
ons willen introduceren, moeten we dat nu
regelen.
LAKS-monitor

Voorstel maken voor de schoolleiding. Waarom
willen we dit en hoe gaan we het aanpakken?
Wat gaan we doen met de resultaten?

Introductieweek en
mentorles

Wanneer gaan we dit doen? Begin van het jaar?
Waarom willen we dit doen? Wat is het doel?

Datum volgende vergadering: 17 juni

Taak:

Wie:

Bij mentorlessen langs gaan en ons
introduceren bij de introductieweek van de
bruggers.

Lotte en Elsa

Lesuur vrij krijgen voor leerlingenraad

Niels

Bekijken wat de eisen zijn voor verkiezing
van nieuwe leerlingen in de (G)MR

Niels

Langsgaan bij dramadocent om te vragen
of hij de deuren wil openen voor en na zijn
lessen.

Eva

