
Datum: donderdag 09 - maart - 2017  

Tijd:  10:10 tot 11:30 uur 

Plaats: Ruimte naast de Mediatheek  

Aanwezig: Ikram, Feridun, Sarah, Hajar, Nawal, Meryam, Reda, Kürsat ,directeur  Sander ,juf 
Fatima (notulist) en juf Sigrid 

Afwezig met reden: meester Casper (lesgeven) 

Afwezig zonder reden: Brandon, Tenzin, Dikra, Ayesha, Ouahid ,Kelly,  Shamara en Malik.  

  

AGENDAPUNT  INHOUD  AKTIE  d.d.  
1. Opening (Directeur)  Heet een ieder welkom  

  

    

  

2. Mededelingen Leerlingenraad: hoe gaan we afval op school 

aanpakken? 

Sander: School heeft de regel dat er geen 

chips, energydrank en eten van buiten (Turks 

pizza, Dönner, friet etc.) binnen school 

genuttigd mogen worden. Zo proberen we afval 

van buitenaf tegen te gaan. Binnen letten we als 

school (docenten, medewerkers en leerlingen) 

op elkaar, dat we onze school netjes houden en 

onze afval netjes in de prullenbakken gooien. 

Feridun: De prullenbakken op school zijn niet 

bepaald zichtbaar. 

Sander: Er zijn genoeg prullenbakken op 

school. Als leerlingen hun afval willen 

weggooien, kunnen ze makkelijk opzoek gaan 

naar één.. 

Feridun: Waarom mag je zelf geen stage kiezen 

? 

Sander: Je mag als leerling altijd meedenken 

aan je stage, alleen moet het stagebureau dit 

goedkeuren, want je stageplek moet wel passen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



bij je opleiding. 

Hajar: Waarom is er geen gebedsruimte op 

school? 

Sander: Als openbare school willen wij graag 

onze aandacht op schoolse zaken besteden. 

Hier vallen gebedsruimtes helaas niet onder. 

Reda: Het brandalarm gaat te vaak af.  

Sander: De school is druk bezig met het 

ophangen van camera’s , zo kunnen wij de 

gangen waar de brandalarmen hangen beter in 

de gate houden 

Vraag van Sander aan de leerlingenraad: Wat 

vinden jullie van camera’s op school ? 

Leerlingenraad: Goed idee ! 

Feridun: Het is soms onduidelijk of het eten in 

de kantine Halal is of niet.  

Sander: Het is uiterst belangrijk dat die goed 

aangegeven wordt, daarom zal ik het 

kantinepersoneel hierop aanspreken. 

Kürsat: Is het mogelijk dat er verschillende/ 

andere dranken in de drankautomaten komen. 

Sander: Als jullie met een lijstje komen met 

dranken die de leerlingen in de automaten 

willen, kan ik dat met de mensen die over deze 

automaten gaan bespreken.  

Ikram, Reda en Sarah: De wc’s zijn nog steeds 

smerig, vooral op de 2
e
 verdieping. Er ligt 

toiletpapier op de grond, er zijn leerlingen die 

met zeep spelen en soms hangen er jongens bij 

de meisjes-wc’s . 

Sander: De wc’s worden elke dag 

schoongemaakt, de leerlingen zijn zelf 

verantwoordelijk voor het schoonhouden van 

de wc’s. Van de leerlingen wordt verwacht dat 

ontregelheden bij de wc’s worden gemeld bij de 
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docenten, teamleiders. 

Reda: Bij uitval moeten we soms lang wachten 

tot onze volgende les.  

Sander: We proberen uitval tegen te gaan door 

zoveel mogelijk stipuren te gebruiken. 

Ikram: Soms staat een tussenuur niet op 

magister.  

Sander en Fatima: Soms duurt het voordat het 

op Magister kan worden veranderd. Voor uitval 

of tussenuren in de ochtend moet je je dag-

rooster (op de schoolsite) in de gaten houden.  

Reda: Soms worden de cijfers te laat ingevoerd 

in Magister. 

Sander: De docenten krijgen 2 weken de tijd 

om de toetsen na te kijken en in Magister te 

plaatsen, als de cijfers niet op tijd in Magister 

staan kan je dit het beste aan de docent zelf 

vragen. 

Reda en Feridun: Soms wordt het huiswerk te 

laat in Magister gezet. Bijvoorbeeld in de 

avond wordt er huiswerk/ een opdracht 

opgegeven die we de volgende dag moeten 

inleveren.  

Sander: Kijk elke dag in Magister en bespreek 

dit met je docent.  

Ikram en Feridun: Soms geven docenten 

toetsen op een dag terwijl er die dag al toetsen 

bij een andere vak staan. 

Sander: Docenten hebben geen overzicht van 

de andere vakken, hou zelf bij wanneer je een 

toets hebt en meld dit aan de docent wanneer 

hij/zij een toets wil opgeven.  

Reda: Wat gebeurt er met leerlingen met 

goede/hoge cijfers ? 

Sander: Vraag aan je vakdocent(en), mentor en 

teamleider of het mogelijk is om door te 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



stromen naar een hoger niveau.  

Reda: Het is soms overdreven hoe sommige 

docenten reageren op een grapje of als 

leerlingen aan het stoeien zijn. 

Sander: Het is vaak genoeg voorgekomen dat 

iets als een grapje begint en uitloopt tot ruzie of  

een vechtpartij. Daarom reageren docenten 

anders op een grapje/stoeipartij dan de 

leerlingen zelf.  

Ikram: Er zijn nog steeds leerlingen die voor 

de rode streep roken. 

Sander: Docenten blijven de leerlingen 

waarschuwen, leerlingen die deze 

waarschuwingen negeren kunnen op straf 

rekenen.  

Punten Schoolfeest: 

 Thema is Black & White 

 Beveiliging, bar en garderobe wordt 

door Sander geregeld 

 Er mogen geen gasten mee 

 Er  mag geen alcohol gedronken worden  

 Geen schoolpas geen entree 

 Extra drankjes kosten geld 

Sander: Wie zorgt er voor muziek? 

Sigrid: Ik zorg voor een DJ, de leerlingen 

zorgen voor een playlist. 

Sander: De leerlingenraad vraagt aan 

docenten en medeleerlingen of ze willen helpen 

met het voorbereiden en versieren van het 

schoolfeest. 

Sigrid: Leerlingen krijgen hier MAS-punten 

voor. 

Sigrid en Hajar: hebben ideeën voor 

flyers/posters  
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