Agenda Leerlingenraadvergadering de Viaan
Maandag 3 juli
10.25-11.15 uur
Lokaal: 1.23
Aanwezig directielid: mevr. Zijp
Voorzitter: mevr. De Lannée
Notulist: Mevr. Cnossen

Aanwezig: Pete en Robin klas 3B Quraylius en Patrick 1A Demi namens 4C en 4D

Agenda:
1. Opening
Welkom aan de 5 aanwezige leerlingen
2. Notulen vorige vergadering.
Niet gelezen door de aanwezige leerlingen.
3. Veiligheid en hygiëne in de school.
Veiligheid: de poort bij de entree staat vaak vol met leerlingen. Ook word je soms
tegengehouden. Er zijn leerlingen van andere scholen die daar afspreken met leerlingen van
onze school. Mw. Zijp vraagt om begin volgend jaar meteen aandacht aan besteden door de
leerkrachten. Graag de pleinwacht verspreid over het plein lopen, niet samen staan. Klas 1A
heeft soms last van de drukte in de kantine. Soms is het in de pauze in de wc’s ook druk en
vol en rammelen ze aan de deuren. Het gebeurt ook dat met de nagels een wc-deur op slot
wordt gedaan.
Hygiëne
De bankjes laten af! Op de plekken waar geplamuurd is. Graag afmaken!
De WC wordt goed schoon gemaakt, maar er zijn leerlingen die er een troep van maken.
Leerlingen spoelen niet door! Of vergeten dat!
4. Evaluatie nieuwe lestijden
Sinds dit jaar zijn de tijden gewijzigd. Klas 3B bevalt het uitstekend. Niks aan veranderen. De
pauze tussen de middag wordt door sommige leerlingen van 4C en D iets te kort ervaren.
5. De OPP gesprekken.
Pete en Robin wel tevreden over de gesprekken. Fijn dat ouders en leerling erbij zijn. Goed
om het verloopt te bespreken. Samen kom je tot een goed gesprek.
Quraylius en Patrick vinden het wel oké!

Demi; heeft het als goed ervaren.
6. Input vanuit de klassen.
Pete en Robin: WIFI in school; mw. Zijp zegt dat dit in ontwikkeling is. . Kantine wat
gezelliger aankleden.
Quraylius en Patrick: WIFI in school. Controle op wc bezoek? Kan dat? Of via de interne
stage?
Mw. Zijp zegt dat het niet mogelijk is. Wel aandacht voor groepjes in de wc; voor de
pleinwacht.
Demi: Wens zelf inspraak over de kampuitjes en kampbestemmingen?
Meer huiswerk, graag boeken om uit te werken. Niet via de computer. Leerlingen die op een
groep zitten kunnen vaak niet op een computer.
Andere vakken: biologie en talen( als Duits en Frans)
Patrick; wil graag leren coderen op de computer.
Lessen van vroeger; theater en muziek worden gemist in de bovenbouw.
Douches; wens aparte hokjes om in te douchen, geen gezamenlijke doucheruimte. Quraylius
zegt in je onderbroek en dan een reserve meenemen kan ook.
Meer sectorvakken: bijv. ook uitstromen in muziek
Mw. Zijp en mw. De Lannée leggen uit dat dit laatste niet kan ivm hoge opleidingseisen in die
richting. PRO sluit niet aan.
Wens: de kantine alle dagen open!!!
7. Afsluiting en rondvraag.
Pete weet nog niet zeker of hij doorgaat met de MR. Hij zal dit met dhr. De Wit doornemen.
Demi Habets zal ook plaatsnemen in de MR.

8. Personeel , mw. Zijp
Mw. Zijp neemt afscheid van De Viaan. Op donderdag 13 juli gaat dit plaatsvinden. Er komt
een nieuwe directeur voor Focus en De Viaan. Dhr .Op’t Einde is de directeur, dhr. Van de
Kamer is locatie directeur. De afdelingsleider onderbouw moet nog benoemd worden.
Dhr. Leeuw zal na de zomervakantie starten op het Hyugens College in Heerhugowaard.
De invalleerkrachten komen na de zomervakantie niet terug.

