Notulen Leerlingenraad dd 11-11-2020

Aanwezig: dhr. Van de Kamer (directie), dhr. De Wit (P)MR, mw. Cnossen notulen.
Angela 3C, Mirela 3c, Jay 1A, Daniël 1B, Wadlér 2B, Warda 3A, Shazé 2A, Eden 1C

1. Opening:
Dhr. De Wit stelt zichzelf voor en geeft aan dat hij onderdeel is van de MR. Net als Jay, Mirela en
Angela. Zij overleggen met school en ouders over schoolse zaken. Ook wat zijn de rechten en
verantwoording van de leerlingen.
Fijn dat er zoveel leerlingen zijn gekomen.
2. Notulen van de vorige vergadering worden besproken (28 november 2019)
Vorige vergadering was er een verzoek tot het aanschaffen voor een waterpunt, die is er inmiddels.
De eerste klassen hebben zelfs een herbruikbaar waterflesje gehad om op school te kunnen
gebruiken.
Bij de rondvraag en input van de klassen worden opmerkingen genoteerd, maar dit zijn geen
discussiepunten voor de leerlingenraad.
3. Schoolmededelingen:
Dhr. Van de Kamer, alvast iets over de input van de vorige vergadering: er komt een aanvulling in het
assortiment van de kantine en ook de zonwering gaat verbeterd worden.
-

-

-

-

Kantine is van dinsdag / vrijdag in de grote pauze weer open. Na verloop van tijd gaat ook op
maandag en in de kleine pauze de kantine weer open. Meneer Habib is de nieuwe collega
die voor de kantine gaat zorgen. Hij heeft veel zin in zijn nieuwe werkzaamheden.
Angela; mogen we weer in de kantine? Dhr. VdK: Na een aantal CO2 metingen in de school
blijkt dat die in de school heel goed zijn. Daarom is vanaf nu ook de kantine weer open in de
pauzes.
Mondkapjes: Het is bewezen dat in nauwcontact een mondkapje het Corona virus voor een
belangrijk deel tegenhoud. Wanneer je stil zit kan hij af. Willen de leerlingen die aanwezig
zijn hun klasgenoten daarop ook aanspreken? Voor de docenten is het heel vervelend om
aldoor leerlingen daarop te wijzen. Er komen ook meer stickers op de grond voor de
looprichting. Bijna iedereen doet het heel erg goed!
Einde van de lesdag, graag naar huis! Er blijven veel leerlingen hangen, dat is niet de
bedoeling.

-

Kerst en Sint. Overleg met je mentor hoe je dat wil vieren in de klas! Het zal anders gaan dan
vorige jaren. Geen Kerstgala dit jaar.
Er komen jaarlijks nieuwe meubels voor een klaslokaal. Per jaar enkele lokalen.
Niemand mag van het schoolplein in de pauzes. Nu met Corona blijft die regel zo, ook voor
de Entree.
Wijziging van de lestijden: voor Entree geldt dat zij bij binnenkomst meteen naar de klas
gaan.
Magister is opengesteld voor leerlingen en ouders. Tip! Kijk voor je naar school gaat of er
wijzigingen zijn. Vooral in geval van ziekte staat daar de laatste stand van zaken.

4. Medezeggenschapsraad met leerlingen:
De school verbeteren en wat je van de school vindt. Mw. Croes vroeg wat gaat er goed en
wat verdient verbetering. Bijvoorbeeld dat de afwasborstels smerig zijn bij Consumptief.
Er wordt veel besproken in zo’n vergadering. (Jay, Mirela en Angela zijn dan ook aanwezig)
5. Veiligheid.
Voel je veilig op school. Wat wordt als onveilig ervaren?
Er zijn leerlingen die geen brood mee hebben, die komen dan dichtbij je zitten en vragen om
eten. Er is nog steeds discriminatie. Wel minder dan vorig jaar. Advies: Ga naar je mentor en
in de pauze ga naar de pleinwacht. Meld dat je een probleem hebt, lastig wordt gevallen.
Consumptief: sommige kinderen hebben geen schort, geen haarnetje verplicht. Oven en
gasfornuis moeten met een vuuraansteker aan. Dat is gevaarlijk/wordt als gevaarlijk
ervaren. (dhr. Vdk – erg duur wanneer dit vervangen moet worden) Schorten worden in de
eerste klas nu gratis verstrekt door school. Het is de eigen verantwoording van de leerling
om de juiste spullen mee te nemen. Ga goed met de spullen van koken om: was het goed af,
want vaak zijn spullen vies. Een goede leer voor later in je baan ;zegt Angela. En fijn voor de
volgende die gaat koken.
6. Hygiëne.
Tafels in de kantine zijn vies. Dhr. VDK- dit wordt vanaf de opening van de kantine weer
opgepakt.
7. Corona maatregelen.
Bovenkant van de ramen moeten open blijven. Onderramen mogen dicht. Tip van Wadlér:
neem een extra vest of trui mee.
8. Leerlingenraad zal de volgende x op een andere dag zijn. Vandaag een beperkt aantal
leerling aanwezig. Andere klassen mogen per mail reageren.
 Jongens WC- graag een spiegel ophangen en het raam wat in de deur zit, kan dat
afgeplakt? (Nee- Raam is er voor controle) Dit was een vraag van Entree.

Rondvraag: We willen graag:


Spiegel in de jongens wc.
























Zakjes voor maandverband/tampons in de meiden wc’s.
Iets wijzigen in de drukke pauzetijden? Verschil in tijden aanbrengen, of in de klas eten en
daarna naar buiten?
Cijfers zichtbaar maken in Magister, kan dat ook? Daar wordt ook over nagedacht.
In Magister staat je huiswerk, als het goed is. Anders je docent daarop aanspreken.
Warda: er wordt gerookt in de pauze, mag dat? Ook bij het verlaten van de school zijn er
leerlingen die meteen gaan roken! (deze pauze nog in het hoekje bij de docentenfietsenstalling). Dhr. VDK – NEE we zijn een rookvrije school!!!
Bij de blauwe bankjes weer een overkapping!
Bij de picknick bankjes ook een overkapping.
Schoolbankjes voor de school omdat je nog niet meteen naar binnen mag.
Bij plant en dier-hoek ook bankjes
Mogelijkheid tot pinnen in de kantine. Een betaalautomaat
Graag batjes en pingpong balletjes voor in de pauze aanschaffen. (die moeten er zijn, dhr. De
Wit gaat er achteraan.)
Een net op de voetbalkooi, zodat de bal niet wegvliegt.
Betere WIFI in de kantine.
De planten die er staan beter verzorgen. Plant geleiden naar overkapping.
Meer kleuren/bloemen aanbrengen in de beplanting van de school. Kleurrijker maken.
Keuze vakken op school invoeren. Vakken die je anders niet krijgt. (dhr. VDK heeft nog
steeds de aandacht- alleen 1 en 2 krijgen workshops) Ook de hogere klassen zouden dat
willen.
Aantrekkelijker maken van de lessen. Leren en uitdaging in het onderwijs.
Schoolpasjes – zijn heel erg hetzelfde, geen pasfoto. Advies; zelf iets opzetten.
Pauze tijden verruimen?
Oplaadmogelijkheid in de kluisjes voor je telefoon? Telefoon moet uit het zicht in de les!

Iedereen bedankt voor de aanwezigheid!

