
 
Notulen vergadering Deelraad Rijnwoude   

12-12-2017 Aanvang  15:30 uur 

 

 

1. Opening 

 

Aanwezig: Tim, Lucas, ATu, TKi, Patricia, Joyce (vrzt) en MBy (not) 

Afwezig: FVe (mkg) 

 

2. Vaststelling agenda 

 

Agenda goedgekeurd. 

 

3. Verslag vorige vergadering  

 

Actie op 6C: Er is qua budget altijd ruimte, maar geld kan maar één keer worden 

uitgegeven. Wanneer er geld beschikbaar wordt gemaakt, zal dit ergens anders op gekort 

moeten worden. De leerlingen nemen de wens naar de klassenuitjes mee in de enquête 

waarnaar hieronder ook wordt verwezen. 

 

Actie op 6G: Thakoer heeft de vraag gesteld bij AHl. Er komen geen uren vrij, maar 

daaruit vormen zich dus geen verplichtingen. Uren als coach zijn voor de OOP’er 

vrijwillig. 

 

Actie op Rondvraag: Tim heeft de enquête over de ervaring van de leerlingen mbt het 

coachschap nog niet opgezet. Na de kerstvakantie pakken Tim en Lucas dit samen op.  

Actie: Tim en Lucas. 

 

4. Mededelingen/ingekomen stukken  

 

Geen mededelingen. 

 

5. GMR  

 

Verslag van laatste vergadering GMR zal Joyce nog delen. Vanuit het verslag zijn geen 

punten die toegelicht dienen te worden. 

 



6. Onderwerpen Rijnwoude 

 

- A) Leerlingenraad 

 

Op initiatief van de leerlingenraad heeft de aula een nieuwe indeling gekregen. Het is 

voor de leerlingen echter niet duidelijk dat de leerlingenraad hierin een rol heeft 

gespeeld. Voor de raad zou het wenselijk zijn om meer naams-/actiebekendheid te 

krijgen. 

 

Ideeën: een vaste rubriek in het schooljournaal, een social media kanaal of meer 

aanwezige acties? Ook onderling overleg; het delen van kennis tussen de verschillende 

vestigingen is een advies. (Actie: Tim) 

 

- B) Open dagen 

 

Sinds dit jaar is de opendag op de zaterdag afgeschaft. Onze toekomstige leerlingen 

zijn dit jaar op vrijdag 26 januari van 16:00 tm 22:00 welkom. 

 

We vinden het waardevol als er een vertegenwoordiging van de MR, leerlingenraad en 

klankbordgroep aanwezig is. (Actie: Joyce) 

 

- C) Jaarverslag  

 

Kennis van genomen. 

 

- D) Ervaring coaching tot nu toe 

 

Leerlingen geven aan dat de coachgroepen nog geen hechte groepen worden. Het zijn 

verzamelingen van leerlingen, die zich niet aan elkaar binden. Een mentor kan hier bij 

een klas een grotere rol in spelen dan de coach dit kan bij de groepjes. 

 

Ouders geven aan dat de coach verder van hen af staat dan de mentor voorheen. Aan 

het begin van het jaar was er voorheen een avond waarop ouders kennis konden 

maken met de mentor. Dit is dit jaar onmogelijk gebleken voor de ouders van 

leerlingen uit het tweede leerjaar of ouder. Een gemis. 

 

7. Rondvraag  

 

Er is gesproken over de communicatie vanaf school richting ouders/collega’s. De 

communicatie en aanpak rondom het overlijden van Marit is zeer positief ervaren. De 

berichtgeving rondom de grote hoeveelheid sneeuwval is iets te laat geweest. Er had 

zondag al gecommuniceerd kunnen worden, omdat er toen al veel berichten via het 

nieuws waren gedeeld. De vraag van de ouders ontstaat daardoor en daarop moet het 

Groene Hart Rijnwoude zo snel mogelijk actie ondernemen. 

  

8. Sluiting 

 

Joyce sluit de vergadering om 16:30. 

De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 13 februari 15:30. 

Thakoer trakteert. 


