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25 oktober 2012, 1e + 2e uur 
 

Aanwezigen: Hidde, Jari, Emma, Menno, Anouk, Celieke, Kim en Sophie 
 
Mededelingen 

- De leerlingenraad heeft haar eigen stuk op de site 
- Een meisje wil graag lid worden van de leerlingenraad. We nodigen haar uit 

voor de volgende vergadering. 
 
Leerlingenpanel 
Meneer Blijdenstein heeft wil weer een leerlingenpanel gaan doen en dit keer echt 
samenwerken met de LLR. Hij wil ook dat wij het initiatief gaan nemen. 
 
VMBO panel 
We willen het VMBO meer gaan betrekken bij de school, aangezien de 
leerlingenraad meer havisten en VWO’ers als lid heeft. De leerlingenraad is er voor 
iedereen, dus ook voor het VMBO. 
 
Hiervoor hebben we een VMBO-commissie aangesteld: Emma, Celieke, Hidde en 
Menno zullen ervoor gaan zorgen dat het project gaat lopen. 
 
We willen een VMBO-panel oprichten, om de inspraak en informatie stroom vanuit 
het VMBO te vergroten. Hiervoor zullen alle mentoren geïnformeerd moeten worden. 
 
Introductie 3e jaars 
We moeten meer naamsbekendheid krijgen om meer inspraak van leerlingen te 
krijgen. Daarom willen we voortaan de nieuwe lichting informeren over de 
leerlingenraad. Dit jaar gaan we dit opzetten om er in schooljaar 2013-2014 mee te 
kunnen beginnen.  
 
Sinterklaas 
De Sinterklaascommissie bestaat uit:Hidde, Jari, Menno, Anouk, Celieke en Sophie. 
Hidde wordt nog één jaar Sinterklaas. We gaan aan meneer Coenders vragen of hij 
een rooster wil maken zodat we meer klassen kunnen bezoeken dan vorig jaar. 
 
Glazen Huis Actie 
We willen ook dit jaar kijken of we geld kunnen inzamelen voor het glazen huis van 
3FM. Hiervoor hebben we een commissie opgericht: Menno,Emma en Anouk. 
 
Valentijn 
Ook met Valentijn gaan we vroeg beginnen. Celieke, Menno, Kim, Jari en Sophie 
gaan hieraan werken. 
Dit schooljaar willen we misschien rozen bezorgen i.p.v. lolly’s, en er was ook het 
idee genoemd om een Valentijnsbal te organiseren. 
 
Volgende vergadering: Dinsdag 20 november 2012, eerste uur. 


