
 

 

 

 

  

Structuur en doelstellingen van de Leerlingenraad  

2019-2020 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Inhoudsopgave 

 

Titel           1 

Inhoudsopgave          2 

Inleiding en samenstelling         2  

Doelstellingen 2019-2020        3 t/m 5 

Hoofdzaken         3 en 4 

Bijzaken          5 

Vragen            6 

Poster van leerlingenraad        6 

 

Inleiding 

 

De leerlingenraad bestaat uit een groep enthousiaste leerlingen die zich bezighoudt met veel zaken op 

en rond school. Wij zetten ons in om het onderwijs te verbeteren en de goede sfeer te behouden.  

 

Aan het begin van een elk schooljaar wordt er een nieuwe raad van 10 leden samengesteld uit 

klassenvertegenwoordigers en uit MR-leden. De raad komt minimaal eens per maand bijeen voor 

overleg en zal verder gesprekken aangaan met de schoolleiding, docenten en leerlingen. Hiernaast 

vindt er elke periode een gesprek plaats met de rector en een met alle klassenvertegenwoordigers.  

 

Een school maak je samen met leerlingen, ouders en de medewerkers van de school en om deze reden 

willen wij ook graag meer betrokken worden. De leerlingenraad moet een eerste aanspreekpunt 

worden voor de schoolleiding en de leerlingen. 

 

Samenstelling leerlingenraad: 

 

Pjotr Koetsier 1E.      1 x 1ste klas → 1E. 
Fien Steinebach 2VC (Penningmeester 1).   2 x 2de klas → 2VC en 2VC. 
June Heiting 2VC (Penningmeester 2).    1 x 3de klas → 3VC. 
Maaike Los 3VC (Notulist).     3 x 4de klas → 4HC, 4HC en 4VB. 
Anilo Keppy 4HC (Vice-voorzitter).    1 x 5de klas → 5HC. 
Moos Wurms 4HC.      2 x 6de klas → 6VA en 6VB. 
Sil Koster 4VB (Secretaris). 
Mees van Schaik 5HC. 
Roan Penseel 6VA (Voorzitter). 
Rosa Vinken 6VB. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Doelstellingen 2019-2020 

 
Tijdens de eerste vergadering hebben wij een aantal doelstellingen geformuleerd die wij komend jaar 

willen realiseren. Deze zullen we hier noemen en uitwerken. Naast de doelstellingen zullen wij ons 

ook voor andere dingen inzetten.  
 

Hoofdzaken: 

Dit zijn volgens ons de zaken die absoluut prioriteit hebben.  

 

Betere regels opstellen die gaan over te laat komen 

 

Als leerlingenraad hebben we meegekregen dat er veel onduidelijkheid is over te laat komen. Hierbij 

gaat het vooral om de ver weg pas en het te laat komen door vertraging van het openbaar vervoer. We 

willen het volgende doen: 

a. Ouders en te laat komers een duidelijke e-mail verzenden met informatie over het te 

laat komen door het openbaar vervoer. Daarbij ook de manier waarop dit ‘te laatje’ 

weggehaald kan worden → duidelijk uitgelegd. 

b. Ver weg pas gebaseerd op reistijd (niet afstand) en niet meer alleen voor dansklassers.

  

Docenten beter geïnformeerd over regels 

 

Sommige leerlingen hebben het gevoel dat docenten zich niet altijd houden aan de regels van de 

school vooral als het gaat om de regels rond uitsturen.  

Wij willen het hier goed met de rector over hebben. Daarnaast willen we er uiteindelijk voor zorgen 

dat docenten bijvoorbeeld tijdens een studiedag beter geïnformeerd worden over de regels op school 

(bijv. uitsturen). 

 

 

Communicatie tussen leerling, docent, schoolbestuurders en ouders verbeterd 

 

Aan het begin van het jaar moesten alle leerlingen een nieuwe speciale e-mail account (outlook-

/office-mail) aanmaken voor schoolzaken en bepaalde functies van microsoft office. De communicatie 

over hoe je zo’n account moet aanmaken, is zeer slecht verlopen. Daardoor hebben sommige 

leerlingen nog steeds geen account.  

We willen voorkomen dat iets vergelijkbaars in de toekomst ontstaat. Als er iets op technisch gebied 

door de leerlingen moet veranderen willen we ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld duidelijke 

instructiefilmpjes zijn.   

 

Per periode enquête over elke docent afnemen. 

 

Nu nemen de leerlingen alleen aan het eind van het jaar een enquête af over hoe de docent presteert. 

Wij willen dat er na elke periode een enquête wordt afgenomen over de docenten, omdat er dan nog 

tijd is om je als docent aan te passen voor het vervolg van het schooljaar. Daarnaast moeten docenten 

met slechte feedback uit de enquêtes een paar lessen oriënteren van docenten, die hetzelfde vak geven 

en betere/goede feedback hebben. 

 

 



 

 

Verplicht om huiswerk en toetsen op te geven in de les + (verplicht huiswerk en toetsen ook op 

magister te zetten) 

 

Een aantal docenten gaat ervan uit dat je volledig zelf plant met de studiewijzer. Deze docenten geven 

het huiswerk en de toetsen in de les dan niet meer op (vertellen dat er een toets aankomt/huiswerk is). 

Wij willen dat het verplicht wordt om te vertellen dat er huiswerk is/een toets aankomt in de les.  

Daarnaast willen we dat het verplicht wordt om al het huiswerk en toetsen in magister te zetten, omdat 

bij afwezigheid van de docent de planning van de studiewijzer volledig omgegooid kan zijn. We 

willen minstens dat studiewijzer online makkelijk aanpasbaar zijn voor docenten zodat leerlingen ‘up 

to date’ blijven met de planning.    

 

Planners ook voor bovenbouw 

 

In de onderbouw krijg je van school een planner voor het schooljaar.  Hoewel de planners wel van 

betere kwaliteit (nu vallen ze binnen een week uit elkaar) moeten zijn, zijn de leerlingen in de 

onderbouw erg tevreden over de planner. Omdat de leerlingen in de onderbouw de planner een erg 

fijn hulpmiddel vinden, willen we dat deze planner ook in de bovenbouw wordt gebruikt. 

 

‘Witte’ week na vakantie 

 

Nu mag je op de eerste dag na de vakantie geen toetsen hebben, maar wij willen dat je minstens drie 

dagen na de vakantie nog geen toetsen mag hebben. Wij vinden dat een vakantie gebruikt moet 

worden om uit te rusten van de prestatiedruk van school en niet gebruikt moet worden om voor 

toetsen te leren. Drie dagen toetsvrij na de vakantie geeft je de mogelijkheid om pas weer te leren als 

school is begonnen en kun je weer goed in het schoolritme komen.  

 

Betere invulling mentoruur 

 

Mentoruur moet volgens ons dienen als een vragen-/mededelingen uurtje en als een zelfstudie uur. Op 

dit moment valt mentoruur volgens ons te vaak uit. Leerlingen hebben behoefte aan plek/ruimte om 

zelf te kunnen studeren. Wij zijn van mening dat het mentoruur, naast een mogelijkheid voor de 

mentor om mededelingen van de schoolleiding te vertellen, perfect kan dienen als een zelfstudie uur. 

 

Betere regels uitsturen 

 

Het uitsturen van leerlingen door docenten is volgens ons te wisselvallig. Om deze wisselvalligheid te 

voorkomen, willen we dat de schoolleiding betere regels maakt over uitsturen. Daarnaast moet de 

schoolleiding deze nieuwe regels goed overbrengen aan de docenten tijdens bijvoorbeeld een 

studiedag.  

 

 

 

 

Bijzaken: 

Deze zaken zijn zeker ook belangrijk, maar hebben niet onze hoogste prioriteit.  

 



Het is vies in de school en daar moet wat aan gedaan worden 

 

In de school hangt op sommige plekken een vieze geur. Daar moet door de conciërge en het 

schoonmaakbedrijf, dat de school schoonmaakt na schooltijd, wat aan gedaan worden. Daarnaast 

worden de toiletten vaak verwoest.Wij willen ervoor zorgen dat in de toekomst leerlingen met respect 

met de toiletten omgaan en verwoesting stopt.  

 

Chaos rondom de kluisjes voor nieuwe leerlingen herstellen/kluizensysteem herstellen  

 

De conciërge is de kluis nummers van veel kluissleutels kwijt. Hierdoor kunnen sommige nieuwe 

leerlingen geen kluisje krijgen. Wij willen proberen dit met de hulp van de conciërge op te lossen.  

 

De ‘profiel’reisjes 

 

Er is elk jaar veel commotie rondom de reisjes naar de buitenland in 4 havo en 5 vwo. Dit heeft vooral 

te maken met de loting. Veel leerlingen worden jammer genoeg niet met hun vrienden geplaatst 

vanwege de verschillende profielen. Elk reisje is profielgebonden en daardoor worden scholieren met 

vrienden met verschillende profielen vaak niet op dezelfde reisbestemming geplaatst. Dit zorgt voor 

veel teleurstelling en daarom willen we de reisjes niet meer profielgebonden maken. We willen 

leerlingen gewoon vrije keuze geven om een reisbestemming zonder dat profielen bij de keuze komen 

kijken. Er moet ook meer duidelijkheid komen over de reisjes zelf en de loting.  

 

Verkeerde boeken mee 

 

Het komt vaak voor dat leerlingen de verkeerde boeken mee hebben vanwege het beginnen van een 

nieuw hoofdstuk in een ander boek. Ook kan het bij een vak voorkomen dat je verschillende boeken 

hebt voor verschillende soorten lessen (talen → les met leesboek). Wij willen dat het verplicht wordt 

om duidelijk aan te geven welke boeken je nodig hebt voor welke les. Het liefst hebben we dat het 

verplicht wordt om in magister te zetten wanneer je een boek nodig hebt. 

 

Voorkomen pauzeles terwijl er geen dansers zijn met dansles 

 

In de bovenbouw zijn scholieren, die buitenschools een dansopleiding volgen, gemixt met de 

‘normale’ scholieren (mensen die geen dansopleiding volgen). Om het voor dansklassers makkelijker 

te maken om in de middag naar hun dansschool te gaan, hebben we pauzelessen (--> lessen die in 

pauze doorgaan). Op dit moment hebben sommige leerlingen pauzeles terwijl er geen dansklassers in 

hun klas zitten. We willen graag dat ervoor wordt gezorgd dat alleen leerlingen met dansklassers in 

hun klas pauzeles hebben. 

 

Lessen groepsdynamiek afschaffen  

 

Deze lessen worden door de meeste leerlingen als nutteloos gezien, dus mogen afgeschaft worden. 

Afschaffing kan ook helpen met de financiële situatie van de school. 

 

Sinterklaas terug voor bovenbouw  

 



In december na een drukke periode met schoolexamens zou het leuk zijn als de bovenbouwers weer, 

zoals in vorige jaren, sinterklaas kunnen vieren. Wij denken dat elke afleiding voor de kerstvakantie 

voor de bovenbouwers welkom is. Daarom willen wij graag dat sinterklaas terugkomt voor 

bovenbouwers. 

 

Vragen  

 

Mochten er nog vragen of suggesties zijn, dan kunt u gemaild worden die naar: 

leerlingenraadgvdv@gmail.com of Roan Penseel, voorzitter leerlingenraad: ropti@outlook.com  

 

Poster van leerlingenraad 
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