Notulen algemene ledenvergadering
16-9-2022
Oude Molenweg 130, Maastricht, M205

Aanwezig: Tycho, Coco, Cornelia, Lily, Gerianne, Abo, Sophie, Daan, Rodolfo, Aysima,
Mija, Alejandro, Imka, Sofia, Juna, Cathelijne, Angela (online), Nikita (gast)
Afgemeld: Jarno, Maxime, Tarf, Lennard, Karen, Merle, Chloé, Finn
Niet aanwezig: Stella, Guiv, Evanti, Leena, Pelle
Tycho opent de vergadering (15:40)
Vaststellen:
Volgende ALV:
Er wordt een jaarplanning vastgesteld, deze wordt tijdens de volgende ALV gedeeld met de
leden.
Mededelingen:
Mededelingen LMR:
Tycho: Voor een random reden ben ik ineens penningmeester van de MR geworden, ik
kreeg te horen ‘dat word jij’. Daarnaast stoppen Ben Perry (tto onderbouw, op termijn) en
Pauline Mol (tto bovenbouw, per direct) als teamleiders. Perry neemt tijdelijk de taken van
Mol over, en Karin Jacobs is de nieuwe teamleider voor de tto onderbouw.
Gesprek locatieleiding:
Tycho: Dit gesprek stond in het teken van het leerlingenstatuut (rechten/plichten leerlingen,
bijvoorbeeld toetsen, etc.). Een update volgt!
Er ontstond een kort gesprek over het nieuwe tussenurenbeleid in de bovenbouw, dat bij dit
onderwerp aansloot.
ALV: Er is een probleem rondom het ‘’35 lesurenbeleid’’:
Alle bovenbouwleerlingen moeten ineens 35 ‘contacturen’ maken. Als je rooster minder uren
heeft moet je de overige uren in het OLC zitten. Er is geen goede grond is, het is nog niet
door de MR gegaan.
Nikita: De schoolleiding kan het ook niet echt controleren/registreren.
Gerianne: Mentoren moeten het monitoren, doe maar waar je zin in hebt.
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Ledenwerving:
Coco: We hebben een minder leden dan hiervoor (30 vs 51). Daarnaast is er een overschot
aan vijfdejaars, en veel te weinig onderbouwers.
15:51: Cathelijne komt binnen
Gerianne: Is het een idee om dit te bespreken op een ouderavond?
Daan: Of op de open dag, dat kan ook.
Nikita: Misschien kunnen jullie vaker dan 1 dag in het jaar een ledenwerving organiseren.
Gerianne: Er moeten dan ook weer posters (en misschien wel merch?) worden opgehangen.
Rodolfo: Voor mij was eigenlijk niet duidelijk dat je ook op andere momenten van het jaar in
de leerlingenraad kan komen, ik heb het 2x gemist.
Nikita: Als er een schema met ALV’s gemaakt wordt, dan kan dit misschien ergens in de
school worden opgehangen.
Coco: Zijn er nog extra vrijwilligers voor de promotiecommissie?
- Sophie
- Cathelijne
- Aysima
- Abo
- Lily
- Daan
Upgrade leerlingen:
Tycho presenteert via een PowerPoint de nieuwe huisstijl, leerlingenraad.com en het statuut.
16:00 Juna komt binnen
16:05 Cornelia komt binnen
16:10 Aysima vertrekt
16:15 Gerrianne vertrekt
Tycho: Mag ik ook nog een pepernoot?
Beslissingen:
Stemming afwijken statuut: per acclamatie unaniem aangenomen.
Stemming nieuw statuut: per acclamatie unaniem aangenomen.
We hebben vanaf dit moment een nieuw statuut!
Tycho: Chloé zit officieel niet meer op Porta. Volgens het statuut mag ze niet in de
leerlingenraad zitten. Ze wil er zelf bij zijn als er een stemming komt over haar positie. Dit zal
plaatsvinden tijdens een volgende ALV.
Mija: Wat gebeurt er als ze eruit moet?
Tycho: Dan moet ze opstappen en dan moeten er stagiaires aangewezen worden.
Stemming voor Chloé tot volgende ALV in de leerlingenraad: aangenomen
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Afsluiting:
WVTTK:
Tycho: WVTTK is geen docenten klaaguurtje, doe dat persoonlijk bij een db-lid, of stel het
voor als toevoeging aan de agenda.
Nikita: Gaat het Instagramaccount nog volgen?
Tycho: Er is nog geen start mee gemaakt.
Abo: Zijn de ABC-regels tijdens de vakantie veranderd? Een docent zei dat we geen jassen
in de klas aan mochten hebben.
DB: Nee.
Tycho: De leerlingenraad-informatie op portamosana.nl klopt niet meer, Jack Cortenraad
wordt nog genoemd.
Abo: Ik hoorde iets over een schoolkaart om de school uit te gaan?
Tycho: Als je voor 13.05u 3 of meer tussenuren hebt mag je bij je mentor een kaart
aanvragen zodat je het schoolterrein kan verlaten.
Tycho: Zijn er veel mensen blijven zitten voor jullie idee?
Iedereen: Ja.
16:55 Cornelia vertrekt
Rodolfo: Er waren problemen met het boekenfonds, ik heb verkeerde boeken gekregen.
Tycho: Bij Porta ligt de focus toch meer op het vwo, ze zijn niet goed bekend met havo.
Inka: Mogen resultaten van formatieve toetsen niet meer op Somtoday gezet worden?
Tycho: Dat mag niet meer nee.
Afsluiting:
Nikita: Ik heb jullie gemist, maar ik word geen Collin ;)
Coco: Fijn dat jullie zijn gekomen.
Tycho: We gaan de leerlingenraad uit de flop era halen.
Tycho sluit de ALV (16:58)

