
 

 

 

  

 

 

 
  

Vergaderdatum 11-7-2019 

Aanwezig Korneel van den Bulck, Michiel Wijma, 

René van Elewout, Willemijn Lammers, Linda 
de Monije en leerlingen van de leerlingenraad. 

 

Afwezig                     
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Locatie 

Veurs Voorburg 

 
Datum 

11-07-2019 

 

 
 
- 

 

Opening en vaststellen agenda. 
• Korneel opent de vergadering en heet ons welkom.  

 

Mededelingen vanuit de schoolleiding. 

• Willemijn Lammers en Linda de Monije hebben plaats genomen in de 

MR. 

Notulen. 

• De notulen van de vorige vergadering zijn vastgesteld. 

Onderwijstijd. 
• Het document is doorgenomen en vastgesteld. 

Anti-pestprotocol. 
• De oudergeleding en de leerlingenraad gaan het stuk beoordelen 

en geven schriftelijk commentaar. 

Inzicht in absenties in magister. 
• Het document is doorgenomen. 

Als een activiteit een dag duurt wordt er in magister een uur 

geboekt. De onderliggende registratie gaat goed in magister. 

Er moet een zin in de schoolgids en op het rapport worden 

toegevoerd die uitlegt dat het om lesuren gaat. 

Traject schoolgids. 

• De oudergeleding gaat de schoolgids doorlezen opmerkingen en 

feedback sturen ze per mail aan Remco en Korneel. 

De opmerkingen worden in de volgende vergadering besproken. 
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Schoolkosten. 
• De oudergeleding heeft aangegeven dat de geleverde input niet is 

verwerkt in het document. Korneel gaat contact opnemen met 

Remco om aan te geven dat de input van de oudergeleding 

opnieuw moet worden besproken. 

Goedkeuring Fotojaarboek. 
• De onderstaande tekst over AVG is aan ouders gestuurd. 

 

In het online formulier worden ouders aangesproken met “jouw” 

dit is niet passend vanuit Veurs Voorburg richting ouders.  

De oudergeleding heeft dit per mail gemeld Korneel zorgt dat de 

tekst wordt aangepast. 

Jaarplanning. 
• De jaarplanning is besproken en vastgesteld. 

Terugblik op samenwerking evaluatie. 
• Waar zijn we trots op en moeten we behouden. 

Korneel: De leerlingenraad is aangesloten bij de MR vergadering. 

De leerlingenraad vond het interessant om deel te nemen aan de 

MR vergaderingen. 

René: Ouders hebben veel input over de missie en visie geleverd 

op de ouderavond. 

Michiel: De samenwerking was positief. 

Korneel: De vergaderingen waren kort en bondig. 

• Wat kan beter. 

De voorbereiding op de vergadering voor de leerlingenraad. 

De stukken die beoordeeld en vastgesteld moeten worden moeten 

eerder worden gedeeld. 
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Vergaderingen schooljaar 2019-2020. 
• De vergaderdag is dinsdag en donderdag om en om en we 

beginnen om 18:30 uur. 

De leerlingenraad vraagt of het mogelijk is om eerder te beginnen 

dit kan om 17:45 . Korneel zorgt dan dat we voor de vergadering 

gezamenlijk kunnen eten. 

De frequentie van het aantal vergaderingen is vastgesteld Korneel 

stuurt dit per mail aan de deelnemers. 

Leerlingenstatuut. 
• De leerlingenraad gaat samen met Mevr. Hoogendam het 

leerlingenstatuut schrijven. 

Rondvraag. 
De personeel geleding geeft aan dat ze een cursus MR lid willen 

volgen. 

 

Michiel geeft aan dat het telefoonhotel bij meerdere lessen bijna 

niet wordt gebruikt. Korneel gaat het handhaven opnieuw in de 

aandacht brengen. 

 

Na de toetsweek worden er tijdens de lessen een alternatieve 

programma’s aangeboden zoals een film kijken of een klassikaal 

uitje, hoe kan dat? 

Korneel geeft aan dat de toetsweek volgend jaar wordt verzet 

zodat er meer lessen worden gegeven voor de toestweek. 

 

Hoeveel leerlingen gaan mee naar Walibi? 

Het is op dit moment nog niet bekend hoeveel leerlingen er exact 

mee gaan naar Walibi. 

 

René: Komt er sportkleding voor gesponsorde toernooien? 

Korneel geeft aan dat de sportkleding wordt aangeschaft.  

 

Worden de oude blauwe gymshirts met het oude logo vervangen 

voor nieuwe shirts met het nieuwe logo? 

Korneel gaat dit uitzoeken en komt hier op terug. 

 

De leerlingenraad: wanneer komt de nieuwe website live? 

De plandatum is dinsdag 16 juli. 

 

Linda: Zijn er afspraken over het gebruik van de nieuwe huisstijl? 

Korneel geeft aan dat collega’s hierop gewezen moeten worden. 

Als het nodig is worden collega’s geholpen met het instellen van de 

nieuwe huisstijl. 

   

 


