
 
Notulen vergadering Deelraad Rijnwoude   

13-02-2018 Aanvang 15:30 uur 

 

 

1. Opening 

 

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

Afwezig: FVe (mkg) 

 

2. Vaststelling agenda 

 

Agenda goedgekeurd. 

 

3. Verslag vorige vergadering  

 

Geen opmerkingen. 

 

4. Mededelingen/ingekomen stukken  

 

Femke (r2c) sluit voor de eerste keer aan. Ze is mogelijk vervanging voor Tim, aangezien 

hij dit jaar eindexamen gaat doen. 

 

5. GMR  

 

Patricia en Misjel hebben een beeld geschetst over de laatste vergaderingen. Zowel met 

het CvB als met het RvT is het belangrijkste punt ‘samenwerking met het Ashram’ 

besproken. Het is van belang te benadrukken dat de samenwerking op dit moment in de 

onderzoeksfase staat. Voor er harde klappen met de hamer kunnen worden uitgedeeld, 

moeten gevolgen van de bestuurlijke samenwerking goed in beeld worden gebracht.  

 

6. Onderwerpen Rijnwoude 

 

- A) Leerlingenraad 

 

Tussen deze en de vorige vergadering hebben er geen acties plaatsgevonden. Vrijdag 

16 feb wordt er door de leerlingenraad vergaderd. Op advies van de deelraad worden 

er de volgende punten besproken: enquête onder leerlingen over de nieuwe 

coachstructuur, naamsbekendheid via het schooljournaal en informatie inwinnen over 

de wijze waarop andere scholen de taak van leerlingenraad invullen.  

(Actie: Tim en Lucas) 

 



- B) Open dagen terugblik 

 

Joyce heeft de deelraad vertegenwoordigd. Dit jaar stond ze in een hoekje van de 

inactieve (in vergelijking met vorige jaren) aula. Ze heeft helaas weinig aanspraak 

gehad. Wellicht met de ouderklankbord overleggen of de aanwezigheid wel een 

meerwaarde kent op de opendag? (Actie: Joyce) 

 

Het personeel benadrukt dat het positief ervaren is om de opendag op deze wijze op 

één dag in te plannen. Het bezoekersaantal heeft op één middag/avond ook hoger 

gelegen dan normaal gesproken op vrijdag en zaterdag gezamenlijk aanwezig is. 

 

De leerlingen gaven aan de broodmaaltijd niet te waarderen. Uit de karige boterham 

met kaas, blijkt weinig waardering. Zeker in vergelijking met de verzorging van de 

docenten is dit niet positief. 

 

- C) RW schoolplan 2018-2022  

 

Deelraad stemt in. 

 

- D) SOP Rijnwoude  

 

Kennis van genomen. 

 

7. Rondvraag  

 

Geen rondvraag. 

  

8. Sluiting 

 

Joyce sluit de vergadering om 16:30. 

De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 27 maart 15:30. 

Timmêh trakteert. 


