Jaarplan leerlingenraad 2020-2021
Wat hebben we bereikt?
 Jaarboek
Vanuit de leerlingenraad hebben enkele leerlingen meegeholpen aan het jaarboek en ook van buiten
de leerlingenraad hebben een paar leerlingen actief meegeholpen aan het jaarboek. In juni zijn de
jaarboeken uitgedeeld tijdens de diploma-uitreikingen en daar kregen we veel positieve reacties op.
We zijn blij dat het jaarboek is geworden wat we ervan hoopten en vinden het fijn dat de
eindexamenleerlingen in dit gekke jaar toch nog een mooi aandenken hebben aan hun tijd op het Kaj
Munk College.
 Feestdagen
Ook dit jaar hebben wij valentijnsdag en sinterklaas gevierd op school. Valentijnsdag blijft tegenvallen.
Wij hebben het gevoel dat er weinig animo is voor de kleine cadeautjes, maar beseffen ons ook dat dit
misschien iets is dat nog op gang moet komen aangezien velen de rozen gewend zijn. Sinterklaas was
dit jaar wederom een succes. Het ‘feestje’ in de aula werd ook dít jaar weer gewaardeerd en was erg
gezellig. Het neerleggen van chocoladeletters in de kluisjes lijkt ook goed te gaan.
 Sociale media
Op het Instagram account van de school, dat wordt beheerd door de leerlingenraad, is er een mijlpaal
van 1300 volgers bereikt. Er wordt met regelmaat gepost en de leerlingen, ouders en docenten lijken
dit erg prettig te vinden.
 Ideeënwedstrijd
In samenspraak met de heer Postma is besloten een ideeënwedstrijd te organiseren waar alle
leerlingen aan mee mochten doen, dit naar aanleiding van de oproep van Premier Rutte. Uit de
ideeënwedstrijd zijn een paar goede ideeën gekomen waar we volgend jaar over in gesprek willen met
de rector.
 Huishoudelijk reglement
Er is dit jaar door twee leerlingen uit de leerlingenraad een huishoudelijk reglement opgesteld. Deze
is goedgekeurd door de rector en zal volgend schooljaar gepubliceerd worden.

Wat willen we behouden?
 Jaarboek
Gezien de positieve reacties op het jaarboek van afgelopen jaar willen we volgend schooljaar opnieuw
een jaarboek maken. Dit zal worden gedaan door een groepje leerlingen uit de leerlingenraad die in
hun eindexamenjaar zitten. Ook willen we leerlingen van buiten de leerlingenraad betrekken in het
proces.
 Feestdagen
We willen sinterklaas vieren net als de afgelopen twee jaar, omdat dit een groot succes was. Ook
valentijnsdag willen we doorzetten zoals we de afgelopen twee jaar hebben gedaan. Daarbij hopen we
dat de leerlingen die de rozen niet zijn gewend enthousiast zijn en deze manier leuk vinden. Zowel

sinterklaas als valentijnsdag vallen in een weekend, dus wanneer we het aankomend schooljaar zullen
vieren is nog onbekend.
 Sociale media
Het Instagram account slaat goed aan bij onze volgers en we horen er veel positieve dingen over. We
willen het account dus zeker blijven gebruiken. Het account zal beheerd blijven door dezelfde
leerlingen als afgelopen jaar, namelijk Myrthe en Rosa. Daarbij heeft ook de heer Dekker toegang tot
het account.

Wat kunnen we verbeteren/wat willen we bereiken?
 Jaarboek
Afgelopen jaar verliep de voorbereiding van het jaarboek wat rommelig, mede door het corona-virus.
Volgend jaar willen we op tijd beginnen met het jaarboek, hiervoor hebben we een aantal leerlingen
uit de leerlingenraad aangesteld. Er moet een eindredactie komen die beoordeeld of er geen
kwetsbare dingen in het boek staan. Verder moeten alle eindexamenleerlingen op de hoogte worden
gesteld van het feit dat er een jaarboek zal komen. Het is van belang dat deze leerlingen weten wat ze
moeten doen om in het jaarboek te komen.
 Zichtbaarheid
Ook willen we meer zichtbaarheid binnen de school creëren. Dit hebben we al meermaals geprobeerd,
maar dit leverde toch nog niet het gewenste resultaat op. Het creëren van zichtbaarheid kunnen we
doen door middel van posters, Instagram en mails. We gaan in ieder geval bij alle nieuwe brugklassen
langs om te vertellen wat wij doen en waarvoor je bij ons terecht kan. Als we dit jaarlijks blijven doen,
zullen alle leerlingen uiteindelijk weten dat er een leerlingenraad is.
 Medezeggenschapsraad
We merken dat niet veel leerlingen van de medezeggenschapsraad af weten en willen dit meer onder
de aandacht brengen. We willen een video maken waarin duidelijk wordt wat de
medezeggenschapsraad inhoudt. Dit willen we posten op Instagram. Daarnaast willen we laten weten
dat leerlingen die niet in de leerlingenraad zitten ook in de medezeggenschapsraad mogen.
 Groen in de school
We zitten al tijden na te denken over de mogelijkheid van meer groen op school. Planten zorgen voor
rust, zuurstof en de belevingswaarde van scholieren neemt toe. We willen onze ideeën meer vorm
geven en gaan volgend jaar aan de slag met het plan.

Geschreven door Rosa Zuidam, vice voorzitter van de leerlingenraad.

