Jaarverslag leerlingenraad 2017-2018
Introductie
De leerlingenraad 2017-2018: het was in het begin een echte uitdaging! We hebben dit
schooljaar veel nieuwe leden gekregen, een nieuwe structuur opgezet en, misschien wel het
belangrijkste, een hele leuke tijd gehad samen. We hebben dit schooljaar erg veel bereikt en
dat is misschien wel het beste te zien als we kijken naar de doelen die we aan het begin van
dit schooljaar hebben opgezet, want in hoeverre hebben we deze doelen bereikt?
We hebben aan het begin van het jaar besloten ons te gaan focussen op drie aspecten: het
aanbrengen van structuur, organiseren van activiteiten, en promoten van de leerlingenraad.
Structuur
We mogen erg tevreden zijn met de structuur die we hebben weten aan te brengen in de
leerlingenraad dit jaar. Het opgestelde huishoudelijk reglement is ingebracht en
goedgekeurd en heeft de taken, rechten en plichten van de leerlingenraad duidelijk
vastgelegd. Dankzij een duidelijk takenpakket verliep de samenwerking en afstemming
binnen het bestuur en de rest van de leerlingenraad soepel. Het opgestelde tijdsplan zorgde
ook voor een duidelijk overzicht van wat er gedaan moest worden. Daardoor kon dit ook
allemaal efficiënt worden uitgevoerd door de verschillende commissies.
Naast al deze successen zijn er natuurlijk ook een aantal dingen die we nog kunnen
verbeteren. Zo was er dit schooljaar nog niet veel structuur in de rol van de penningmeester.
Het is voortaan belangrijk dat alle uitgaven en inkomsten via de penningmeester gaan, zodat
de penningmeester alles kan bijhouden en hier een duidelijk overzicht van kan maken. Ook
is dit jaar gebleken dat er niet elke commissie even veel mogelijkheden waren. Zo was er
niet veel te doen binnen de commissie Imago & Onderwijsvernieuwing en is
Probleemaanpak nog erg afhankelijk van de PR commissie. De invoering van de
Activiteitencommissie is wel heel positief gebleken.
Activiteiten
De Activiteitencommissie speelde natuurlijk ook een hele belangrijke rol bij het volgende
aandachtspunt: het organiseren van activiteiten. Het doel van deze commissie was om er
voor te zorgen dat er meer leuke dingen te doen zijn op school. Daarnaast heeft de
organisatie van activiteiten ook geholpen met het verbeteren van het imago en de
bekendheid van de leerlingenraad. En dit is niet alleen verbeterd onder de leerlingen, maar
ook onder de leraren. De Dag van de Leraar heeft hier een groot aandeel in gehad en hier
zijn dan ook veel positieve reacties over gekomen.
Promotie
De leerlingenraad heeft dit schooljaar veel meer bekendheid en aandacht gekregen. Dit is
dankzij gegeven presentaties, berichtjes op de schoolsite, organisatie van activiteiten en,
voor het eerst in lange tijd, contact met de andere OGVO-leerlingenraden. Het is dus ook
heel belangrijk dat deze contacten onderhouden worden. De betrokkenheid van de
leerlingen valt helaas nog tegen. Dit zal hopelijk komend jaar wel verbeteren dankzij het
betere imago en de bekendheid van de leerlingenraad. Ook zou een resonansgroep bij
VMBO een goede zet zijn. Dit kan voor de leerlingenraad ook een bron van informatie zijn,
waardoor er ook meer betrokkenheid zal zijn binnen het VMBO.

Wat willen we behouden?
Al deze geweldige prestaties moeten natuurlijk behouden worden! Zo waren de
georganiseerde activiteiten een groot succes, zoals Dag van de Leraar en Coming Out Day.
Verder is het belangrijk dat we actief blijven. Actief in het contacten onderhouden met de
andere OGVO-leerlingenraden, actief leden werven en actief zijn in de MR, want als we het
zelfs voor elkaar krijgen dat je overal water mag drinken in school, dan moet er toch nog
heel veel mogelijk zijn;)
Wat willen we inbrengen?
Daarnaast hebben we dit jaar ook dingen ontdekt die we volgend jaar kunnen inbrengen om
de leerlingenraad nog beter (en natuurlijk leuker) te maken. Zo zou het fantastisch zijn als er
een betere connectie is tussen de leerlingenraad en de leerlingen van Den Hulster.
Resonansgroepen zouden hier ene perfect middel voor zijn, zeker voor VMBO. Ook zou het
slim zijn om een activiteit te organiseren voor het Open Huis. Dit zal de leerlingen hopelijk
meer interesseren.
Slot
Als ik terugkijk naar afgelopen schooljaar, denk ik aan alle geweldige dingen die we samen
gedaan en bereikt hebben. Ik denk dan aan de gezellige vergaderingen, enthousiaste
samenwerking, POLL. Maar boven alles ben ik dan heel erg trots. We hebben dit schooljaar
heel veel positieve reacties gekregen op de leerlingenraad. Dat is super en dat we hebben
we ook aan iedereen te danken! Hopelijk kunnen we deze positieve mindset doorzetten en is
dit schooljaar een mooi uitgangspunt voor nog heel veel leuke jaren leerlingenraad. En
denken jullie ook nog lang glimlachend terug aan de vergaderingen met overdosis
chocomel, brainstorms, de super betrokkenheid van iedereen, knutsel projectjes bij POLL en
survivaltochten naar Blariacum. Ik in ieder geval wel.
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