
notulen leerlingenraad  
 

Datum: 8 september 2017 
Begintijd: 14:10 
Eindtijd: 15:20  
Locatie: Vatel  
Aanwezigen: Bob, Tessa, Maarten, Fernelis, Sam en Ylenia. 
Afwezigen: -  
 
 
 
Agenda  
1) Samenstellen en vaststellen van de agenda.  
2) Wat we willen bereiken : 

a. Schoolfeest  
b. Opendag  
c. Shirts llr  
d. Poster dat wij bestaan  

 
3) Leerlingen Veurs op Vatel  
4) Komende voorzitters 
5) rondvraag  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

a. schoolfeest:  
     Het schoolfeest moet een kerstgala worden, waar iedereen netjes komt.  
     Ook komt er een dresscode, waarin staat dat je er netjes uit moet zien. Er zullen  
     meer details volgen over hoe je er uit moet zien. 
     F: Wat nou als iemand zich niet aan de dresscode houd? 
     Y: Er zou een regel moeten komen dat als je je niet aan de dresscode houd dat je  
     dan word geweigerd.  
     B: 1 introducé i.p.v 2, dan ken je meer mensen van school.  
     S: Het zou leuk zijn als iedereen met een “date” komt.  
     T: Een alcoholvrije cocktail als je binnen komt, past wel goed bij het thema. 
     M: voor de muziek zou het fijn zijn als verschillenden stijlen door elkaar  
     gedraaid worden. 
 
    b. Opendag  
    Y: op de opendag zouden zowiezo een paar kinderen van de leerlingenraad  
     informatie moeten geven, aan de misschien wel nieuwe leerlingen van de Vatel.  
     S: Dan kunnen we bijvoorbeeld vertellen wie wij zijn en wat wij doen.  
  
 
   c. shirts  
   T: als promotiemiddel kunnen we shirts kopen met het logo van de vatel, het word  
    leerlingenraad en onze eigen namen erop.  
    F: leuk idee maar wie gaat het regelen? 
    M: Ik neem aan dat we dit zelf moeten betalen. 
    T: ik regel het, als we de goede website hebben gevonden. Jullie geven het geld  
    aan mij en ik bestel ze. 
 
 
   d. poster  
   B: Een poster op de gang met onze foto en de contactinformatie.  
   T: daarbij ook wat wij doen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



     3) Leerlingen Veurs op Vatel  
      Bob en Tessa gaan lunchen in het restaurant van de Vatel met de kinderen van  
      llr Veurs. Ook krijgen de leerlingen van Veurs een rondleiding op de Vatel, en  
      wonen ze een vergadering bij van de leerlingenraad op de Vatel.  
  
 
    4) komende voorzitters llr  
    iedereen die de volgende voorzitters willen worden moet voor 29 september een 
    motivatiebrief sturen naar Bob en Tessa. Zij gaan kijken of je geschikt bent en of 
je  
    alle taken kan overnemen.  
 
 
   5) rondvraag  
   geen vragen.  
 
  
   
 
  
  
   


