Notulen ALV 7-10-2022

Notulen ALV
7-10-2022
Aanwezig:

Afgemeld:
Ongeoorloofd afwezig:

Locatie: M123
Sophie, Merle, Abo, Lennard, Finn, Angela, Cathelijne,
Leena, Rodolfo, Olaf, William, Robert, Phronesis, Noor,
Chloé, Cornelia, Coco
Alejandro, Mija, Daan, Inka, Sophia, Juna, Jarno,
Aysima, Maxime Karen, Gerianne, Tycho
Stella, Guiv, Lily, Evanti, Pelle, Tarf

Toelichting afkortingen:
-LLR: Leerlingenraad
-ALV: Algemene Leden Vergadering
-DB: Dagelijks Bestuur
-LMR: Leerlingengeleding MedezeggenschapsRaad
-WVTTK: Wat Verder Ter Tafel Komt

Coco opent de vergadering (15.45)
Vaststellen:

Coco: We hebben - verrassing - geen post. Qua financieel nieuws hebben we de
begroting die besproken moet worden. Dit zal Cornelia straks toelichten.

Mededelingen:
Mededelingen LMR:

Coco: De LMR heeft het statuut goedgekeurd.

Positie Chloé:

Coco: Omdat Chloé niet meer op Porta zit, mag ze officieel geen lid meer zijn van de
leerlingenraad en het DB. Chloé wil graag aanblijven tot de volgende
bestuursverkiezingen. Straks stemmen we Chloé’s positie.
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Stagiaires:

DB: Je kunt je als stagiaire opgeven voor de rest van dit kalenderjaar. Je loopt dan
mee met een bepaald bestuurslid en kijkt mee achter de schermen. Zo ga je mee naar
de gesprekken met de locatieleiding.

Ledenwerving:
De nieuwe leden werd gevraagd wat ze toe te voegen hebben aan de leerlingenraad.
Olaf, William, Robert, Phronesis en Noor gaven allen hun antwoord, waarna er werd
gestemd.
Stemming volgens stemprocedure 10a: aangenomen.

Beslissingen:
Positie Chloé:

Coco: Het volgende agendapunt is Chloé’s positie in het DB. Ze zit niet meer op Porta,
maar wil wel in de leerlingenraad blijven. Het is lastiger om nu dingen mee te krijgen
op deze school en ze is over het algemeen minder aanwezig.
Chloé: De rol van commissie coördinator is onze acties en commissies bijhouden.
Coco: Je kunt voor Chloe’s blijven stemmen, tegen stemmen, of je onthouden. Net is
dit vanuit een neutraal perspectief verteld, maar Chloé wil graag haar eigen woordje
doen.
Chloé: Ik wil er graag in blijven, omdat ik denk dat de afstand niet al te groot is en de
meeste dingen online/extern zijn.
Stemming volgens stemprocedure 10a: aangenomen.

Merle vertrekt (16:32)
Finn vertrekt (16:40)

Coco: Dit betekent dat Chloé tot de bestuursverkiezingen in december mag
aanblijven.

De rest van de stemmingen zijn uitgesteld wegens een tekort aan aanwezige leden.
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Afsluiting:
WVTTK:

Rodolfo: Hoe zit het met de merchcommissie?
Cornelia: De merchcommissie is meer een droom van de leerlingenraad dan een
werkelijkheid. De commissie zal pas starten als er een goede kledingbedrukker
gevonden is.
Abo: Hoe zit het met het LAKS dit jaar?
Cornelia kijkt op internet: er is er een deze week 9 en 10 oktober.

DB: We moeten ervoor zorgen dat we dit jaar naar het LAKS gaan.
*Update na uitwerken notulen: Tycho is in contact met het LAKS om de berichtgeving
weer op orde te krijgen*

Noor vertrekt (16:58)

Abo: Hoe zit het met het onderbouwfeest?
Chloé: We willen het dit jaar weer proberen te organiseren. we kunnen het misschien
in België doen aangezien daar de alcohol leeftijd lager ligt. En als er alcohol is, is er
meer kans dat er veel mensen komen.
*Update na uitwerken notulen: de schoolleiding wil dit niet hebben*
Cornelia: Er is voorgesteld om van het onderbouwfeest een soort gezamenlijk feest te
maken met alle jaarlagen.
Leena: Hoe zit het met de filmavond?
Chloé: we willen met de leerlingenraad meer activiteiten gaan organiseren, zoals de
filmavond.

Phronesis vertrekt (17:05)

Olaf: Misschien is het handig om de LLR website op de Porta site te zetten.
Coco: De site wordt eigenlijk nooit geupdate.
*Update na uitwerken notulen: portamosana.nl wordt inderdaad niet of nauwelijks
bijgewerkt. De pagina van de leerlingenraad laten we binnenkort aanpassen, met een
verwijzing naar leerlingenraad.com*
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Cornelia vertrekt (17:08)

Robert: Heeft de leerlingenraad misschien een ICT-beheerder nodig? ik zou daarbij
namelijk best willen helpen.
Coco: Dat is zeker mogelijk. We zullen het in het DB erover hebben, als we echt een
hele nieuwe positie willen aanstellen dan moeten we daar wel over stemmen. We
komen erop terug.

Robert: Zijn er ook bijeenkomsten buiten de ALV’s?
Coco: Normaal gesproken niet echt. De enige echte vergaderingen buiten de ALV’s
zijn commissievergaderingen, maar die zijn alleen bepaalde periodes van het jaar,
afhankelijk van de desbetreffende commissie.
Rodolfo: Hoe zit het met stagiaires?
Coco: Als lid heb je de mogelijkheid om je op te geven als stagiaire bij een
bestuursfunctie. Als je hierin geïnteresseerd bent kun je het bestuurslid waarbij je
stage wil lopen een appje sturen voor meer informatie. Je kunt alle functies en hun
taken vinden in het leerlingenraadstatuut, beschikbaar via
leerlingenraad.com/downloads.

Leena en Abo vertrekken (17:13)

Olaf: Wanneer wordt het leerlingenstatuut aangepast/gepost?
DB: Dat is nog niet bekend.
*Update na uitwerken notulen: eind vorig schooljaar heeft Tycho hier een gesprek
over gehad met Tim Neutelings en Ben Perry. Zij hebben mij beloofd ermee bezig te
gaan. Zodra de nieuwe versie af is wordt deze eerst naar de leerlingenraad gestuurd
zodat wij feedback kunnen geven. Daarna gaat deze naar de MR*
Rodolfo: Was er niet ook een leerlingenstatuut-commissie?
Coco: Nee, er was wel een leerlingenraadstatuut-commissie. Maar het statuut is nu al
aangepast, dus die wordt niet meer geformeerd.
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Afsluiting:

DB: Het was een chaotische, maar goede vergadering. Het was een beetje
improviseren voor ons, maar hopelijk vonden jullie het toch boeiend.

Coco sluit de vergadering (17:18)
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