Vergadering dinsdag 3 september 2019
Tijd: 2e pauze
Aanwezig: Lotte, Jorn, Karlijn, Karlien, Eva (, Darline en Pleun)
Afgemeld: Niels, Emilie, Elsa
Afwezig:
Afgelopen vergadering (voor de vakantie):
Punten:

Beschrijving:

Introductieweek en
mentorles

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

Aanwezig bij sollicitaties
mediatheek

Bea gaat weg en er komt een nieuwe
mediatheek man of vrouw. Ik denk dat het
belangrijk is dat we er voor zorgen dat wij
aanwezig kunnen zijn bij die sollicitaties.
Niels leg uit.

Taken van voor de vakantie nog:
Taak:

Wie:

Wat is er gedaan?

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

Lotte en
Elsa

Naar meneer Heus gegaan. In de introweek zelf
misschien weinig tijd, maar we gaan in de
mentorles langs.

Lesuur vrij krijgen voor
leerlingenraad

Niels

Morgen bij de MR => wat is hier uitgekomen?
Ze zagen het wel zitten maar ze moeten het
overleggen met Karman tijdens de volgende
MR, omdat hij de keus moet maken. Dus
afwachten tot volgende MR.

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

Jorn

?

Agendapunten:
Punt:

Beschrijving:

Nieuwe regel

Afmelden voor vergaderingen. Als je 3 keer
zonder aan te geven niet komt, wordt je uit de
LLR gezet. We zullen volgend jaar duidelijker
aangeven wanneer de vergadering is door een
berichtje te sturen in de whatsapp te sturen. Als
je je netjes af meldt met een rede is er niets aan
de hand.

LAKS-monitor

Voorstel maken voor de schoolleiding. Waarom
willen we dit en hoe gaan we het aanpakken?
Wat gaan we doen met de resultaten?
https://laks-monitor.nl/
In gesprek met Heidy en Renee

Nieuwe leden

Wat gaan we doen met iedereen die zich nu nog
aanmeld? Er is bijvoorbeeld nu nog iemand uit 6
vwo die er graag bij zou willen, alleen hebben we
al veel uit 6 vwo.
We willen meer diversiteit, meer mavo, havo en
jongens. Mavo bovenbouw bereiken, kijken
hoeveel mensen zich aanmelden.

Examencommissie

Misschien handig om een commissie te maken
die zich bezighoudt met het jaarboek en de
stunt. Isabel Berentsen zou dit graag willen
opstarten. Misschien een mail naar alle
examenklassen sturen om te vragen wie daar
ook in zouden willen.
Mensen van verschillende niveau’s in die
commissie. Mailtje naar alle examenklassen.
Doet Pien. Contact met LLV. Of misschien op
schoolsite plaatsen.

Door draai schema

Aangezien we dus in de mentorlessen naar de
eerste klassen gaan om uit te leggen wie de LLR
is, lijkt het me handig om hiervoor een klein
schema te maken van 2 personen per keer.
Mentoren van de eerste klas mailen. Doet Lotte.
Vertellen hoe ze ons kunnen bereiken en hoe ze
contact met ons kunnen opnemen.

De schoolsite

De schoolsite pagina is niet helemaal up to date
meer. Om deze te kunnen bijwerken is het
handig als iedereen even vertelt welke klas hij/zij
zit, dan kunnen we die aanpassen.

Voor de volgende vergadering:
Punt:

Beschrijving:

Datum volgende vergadering:

