
 

 

 

  

 

 

 
  

Vergaderdatum 13 December 2018 

Aanwezig Korneel van den Bulck, Michiel Wijma, 
René van Elewout 
Mw Hoogendam en 3 leerlingen van de 

leerlingenraad. 
 

Afwezig   
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Locatie 
Veurs Voorburg 

 
Datum 

09-01-2019 
 

 
 
- 

 

Korneel opent de vergadering en heet ons welkom. 

 

Agenda 

De agenda wordt vastgesteld aanvullend hierop zijn de 

onderstaande punten / mededelingen besproken.  

Leerlingenraad. 

   De leerlingen van de leerlingenraad stellen zich voor. 

   Er worden twee agendapunten ingebracht door de leerlingenraad              

   te weten: Schoolfeest op welke locatie gaan we dit vieren? 

         Mogen er introducees mee naar het schoolfeest? 

 

Mededelingen. 

 Nieuwbouw 

Het plan van eisen is door de werkgroep aangeboden aan de 

architectenbureaus. Op 15 en 16 januari worden de uitgewerkte 

plannen gepresenteerd hierna zal er een architect worden 

gekozen. 

 Het bureau Metafoor kan invalskrachten leveren die later vast 

in dienst kunnen komen. 

Notulen. 

 De notulen van de vorige vergadering zijn vastgesteld. 

Het punt over de vrijwillige bijdrage aan de schoolreis  moet 

nog worden uitgewerkt. Korneel komt hier in de volgende 

vergadering op terug. Mogelijk wordt het gebruik van de 

ooievaarspas hieraan toegevoegd. Michiel heeft hier meer 

informatie over die hij aan Korneel zal sturen.   
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Maatschappelijke Stage. 

 De informatie rondom de stage was niet voldoende gedeeld met 

ouders. Werktijden waren te lang en de route naar de locatie 

was niet duidelijk.  

Korneel gaat  contact opnemen met mw Lammers ivm verslag 

over de maatschappelijke stages. De MR wil hier op toezien 

zodat er tijdig de juiste informatie met ouders wordt gedeeld. 

Trajec Synecom. 

 Korneel heeft de presentatie laten zien aan de leerlingen van de 

Leerlingenraad. De leerlingen hebben vragen: 

Waarom zijn wij niet betrokken bij de wijzigingen aan het 

gebouw?   

Korneel geeft aan dat dit vertrouwen geheel aan Synecom is 

gegeven. 

Waarom zijn er andere nummers op de deuren van de lokalen? 

De nummering is logisch en speels. 

De lokalen van economie en ondernemen en dienstverlening 

krijgen nog een aanpassing. De kantine wordt in de 

meivakantie verbouwt.  

Projectgroep. 

 De personeelsleden hebben zich aangesloten bij verschillende 

projectgroepen. 

Ontwikkeltijd (taakbeleid). 

 Korneel leest de wijzigingen uit de cao voor. 

750 uur lesgeven wordt 720 uur les geven de uren die vrij 

komen moeten voor andere taken worden ingezet. 

Mw Hoogendam vraagt aan de leerlingen of ze een idee hebben 

waaraan de vrijgekomen uren kunnen worden ingezet. 

De leerlingen geven aan behoefte te hebben aan extra bijles in 

kleine groepjes zodat leerlingen vragen durven te stellen. 

Ook zou er meer aandacht moeten worden besteed aan 

faalangst. Korneel neemt deze input mee. 

Rondvraag. 

 Schoolfeest. 

De leerlingenraad  is met een enquête  langs de klassen gegaan 

waarin de leerlingen konden stemmen voor een feest op school 

of in een club. 

Volgens de leerlingenraad heeft de meerderheid gestemd voor 

een feest op school. 

Het MT heeft besloten om het feest in een club te houden 

omdat er vorig jaar veel positieve reacties waren.  

De leerlingenraad is het hier niet mee eens.  

Mw Hoogendam was niet op de hoogte van dit besluit en vraagt 

aan Korneel of de keuze nog gewijzigd kan worden. 

Korneel vraagt de cijfers van de enquête aan de leerlingen 

zodat hij mogelijk het besluit kan heroverwegen.  

 Introducees. 

De leerlingenraad vraagt of de leerlingen introducees mee 

mogen nemen naar het feest.  
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Korneel geeft aan dat dit niet kan omdat de school alleen 

verantwoordelijk is voor eigen leerlingen. 

 


