
 

 

 
Notulen vergadering Deelraad Rijnwoude   

27-03-2018 Aanvang 15:30 uur 

 

 

1. Opening 

 

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

Afwezig: - 

 

2. Vaststelling agenda 

 

Agenda goedgekeurd. 

 

3. Verslag vorige vergadering  

 

Geen opmerkingen. 

 

4. Actiepunten 

 

Leerlingenraad heeft een enquête ontworpen over de nieuwe coachstructuur. Deze enquête 

is geschreven in Google forms. Tim licht de vragenlijst toe, waarop de deelraad reageert. 

Er zullen aanpassingen gemaakt worden en de leerlingenraad zal deze vragenlijst op 

dinsdag 3 april nogmaals met Misjel bespreken. Hierna wordt de enquête verstuurd via de 

mail naar alle leerlingen. Misjel stuurt via de mail de vraag aan collega’s om woensdag 

tijdens het eerste lesuur de leerlingen te begeleiden bij het invullen van deze enquête. 

(Actie: leerlingenraad + Misjel) 
 

Naamsbekendheid van de leerlingenraad via het schooljournaal is nog niet in werking 

gesteld. Deze actie wordt nog voor dit schooljaar belangrijk gevonden. Femke en Thakoer 

zoeken 3havo op om hierover te spreken. (Actie: Femke + Thakoer) 

 

Ook contact met deelraden van andere scholen is nog niet tot stand gekomen. De 

leerlingenraad gaat in overleg met meneer Hol om dit op te pakken. Tevens zijn de 

contactgegevens van Eva Leenheer gedeeld via de mail. 

(Actie: leerlingenraad) 

 

Het overleg met de ourderklankbord heeft nog niet plaats gevonden. (Actie: Joyce) 



 

 

 

5. Mededelingen/ingekomen stukken 

 

Uitnodiging opfriscursus ouders (G)MR. Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

6. GMR  

 

Misjel heeft zitting genomen bij de bijeenkomst met RvT. Tijdens deze vergadering heeft 

Misjel gemeld dat er op Rijnwoude weinig wordt gepest. De leden van de deelraad delen 

deze gedachten, maar maken dit graag een keer hard. Met de leerlingenraad is afgesproken 

dat er rond november 2018 een enquête over het pestgedrag wordt afgenomen bij de 

leerlingen van onze school. (Actie: leerlingenraad)  

 

Joyce heeft zitting genomen bij de bijeenkomst met RvB. Tijdens de vergadering is er 

vooral gesproken over de bestuurlijke samenwerking met het Ashram. De intentie blijft 

om op het gebied van de ondersteunende diensten samen te gaan werken. Er wordt echter 

uitgebreid de tijd genomen worden voor dit onderzoek, waardoor de samenwerking in 

ieder geval niet eerder dan over twee jaar tot stand zal komen.  

 

7. Onderwerpen Rijnwoude 

 

- A) Protocol medisch handelen en medicatieverstrekking 

 

Kennis van genomen. 

 

- B) Informatiebeveiliging en privacyreglement 

 

Geen opmerkingen. 

 

8. Rondvraag  

 

Fred vraagt wie er achter de vacatiegelden aan gaan. Thakoer pakt dit op.  

(actie: Thakoer) 

 

Misjel vraagt Lucas om vanaf volgend schooljaar deel te nemen in de leerlingenraad. 

Lucas stemt hier mee in. 

  

9. Sluiting 

 

Joyce sluit de vergadering om 16:30. 

De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 19 juni 16:30. 

Na afloop eten we om 18:00, Anneloes reserveert en zorgt er voor dat Nadia en Jessy die 

avond werken.  

 


