NOTULEN

Bestuursvergadering
Oudervereniging Vossius Gymnasium
8 november 2017

Aanwezig/afwezig :
Aanwezig: Lieke Van der Voort [voorzitter], Floor Toot [secretaris], Jan van Muilekom [rector], Uzzi Matt,
Karel Scheepers [penningmeester], Borut Stavrov, Lisan Schrevel
Afwezig: 1. Opening
Lieke van der Voort opent de vergadering om 19.45 uur.
2. Vaststelling notulen 06-09-2017 (inclusief bespreking openstaande actiepunten)
Borut zou de notulen maken van vorige vergadering. Dit is niet gebeurd. Hij belooft dit snel te doen.
3. Ingekomen post.
Er is geen ingekomen post. Wel wordt opgemerkt dat de pennen voor de eindexamenkandidaten
zijn gearriveerd.
4.

Mededelingen MR en schoolleiding
Mededelingen van de schoolleiding:
- Op de studiedag van de leraren op 8 november is aan bod gekomen:
1. In de ochtend is aan bod gekomen de mogelijkheid om versneld te leren/examen te doen. De
voor- en nadelen zijn besproken, de meningen zijn wisselend bij de verschillende docenten (‘de
school is geen examenfabriek’ vs ‘aan de snelle/slimme leerlingen deze mogelijkheid bieden). In de
middag is cursus gegeven over de toepassing van ‘it’s learning’
2. Er is discussie gevoerd of de overgangsnormen wel/niet te streng zijn. ‘Besproken is of bij de
overgangsnormen in klas 3 de vakken die na de profielkeuze in klas 4 niet meer terug komen minder
zwaar mee zouden moeten tellen. Besloten is om dat niet te doen. Dit wordt vergeleken met
andere gymnasia. Conclusie is dat de regels horen bij het ambitieniveau van het Vossius..’
Iedereen is het erover eens dat de toetsdruk erg hoog is in de onderbouw. De discussie wordt
verder gevoerd hoe bijvoorbeeld een maximum per vak in te stellen is.
3. Toetsbelasting in klas 5: De S.E.’s, proefwerken en s.o’s tellen allemaal mee en worden aan het
eind van het scholjaar gemiddeld tot het eindcijfer. In de 6e tellen vervolgens alleen de S.E.’s uit de
5e klas nog mee, waardoor ineens een cijfer heel anders kan zijn dan op het eindrapport in de 5e
leek. De vraag die nu gesteld wordt binnen het team is of niet alleen de S.E.’s in de 5e het eindcijfer
moeten bepalen. Het probleem daarvan is echter weer hoe de leerlingen zonder deze extra toetsen
aan het werk en gestimuleerd te houden.
4. De school heeft subsidie gekregen om meer aandacht aan hoogbegaafdheid te besteden.
- Er is onderzoek gedaan door de GGD. Een aantal conclusies:
1. Het middelengebruik is vergeleken met andere VWO-scholen. Het Vossius is in de 2e klas op dit
punt gemiddeld. In de 4e klas bovengemiddeld. Dit geldt voor alle VWO-scholen in Amsterdam die
veel witte leerlingen hebben.
2. Het Vossius valt gunstig op tov andere scholen wat betreft pestgedrag.
3. Het gamen is afgenomen.
- Aanpassingen gebouw:
De omgevingsvergunning is onherroepelijk geworden. In overleg met de buurt is het plan iets
gewijzigd (met name de locatie van kleine gebouwtjes op het terrein).
Mededelingen MR:
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Er is nog steeds geen MR-lid in het OV-bestuur of vice versa. Borut zou iets horen van MR-lid
Bigiman. Dit is niet gebeurd. Jan van Muilekom zal zorgen dat dhr. Bigiman contact opneemt.
5. Voorbereiding ALV 13 november. Aanmeldingen gang van zaken.
Er zijn zo’n 35 aanmeldingen.
De kascommissie is akkoord met het financiële verslag. Dezelfde kascommissie wil volgend jaar ook
weer kascommissie zijn.
Ter voorbereiding van een vraag: Er gaat 5 euro per leerling naar het schoolfonds.
6. Klassenouderbijeenkomst van 18 okt. jl. Bespreking van de verslagen.
Jan gaat vast kort in op de twee verslagen:
- Mentoraat: De klassen 1 en 2 werken volgens een methode. In klas 3 is de mentorles vooral ter
voorbereiding van de profielkeuze.
- Het is duidelijk dat het niet altijd duidelijk is waar ouders terecht zijn als ze het niet eens zijn met
bepaalde zaken en ook hoe op te schalen als ze het nog steeds niet eens zijn. Jan zegt dat er een
annex bij de Klachtenregeling komt met duidelijke uitleg hierover.
- It’s learning kan meer dan Magister voor school. Daarom is voor It’s learning gekozen. Met het oog
op bijhouden cijfers en absentie wordt Magister nog gebruikt.
Afgesproken wordt dat Jan schriftelijk zal antwoorden op de vraagpunten in de beide verslagen (Dit
is inmiddels gebeurd. Het ouderbestuur zal punten die niettemin nog aandacht behoeven in de
komende bestuursvergadering agenderen en bespreken).
7. Lief en leed, rondvraag en sluiting
- Ingrid Kemerink heeft afscheid genomen van het Vossius. Het OV-bestuur is even bij haar afscheid
geweest met een bos bloemen om te bedanken voor de vlotte en prettige samenwerking.
- De toegang voor de OV tot de gegevens van ouders is nog steeds niet adequaat. Er is alleen een
Excell-bestand door Ingrid Tirie gemaild naar het OV-bestuur. Dit veroudert snel, ouders gaven aan
dat hun kinderen in andere klassen zaten dan op de aan ons overhandigde lijst was aangegeven.
De wens blijft om zelf direct vanuit het schoolbestand ouders van verschillende klassen aan te
kunnen schrijven, zodat niet steeds alles gekopieerd en opnieuw ingevoerd moet worden als er een
mail wordt verstuurd.
Jan van Muilekom stelt voor dat er een gesprek komt tussen OV en Ingrid Tirie om aan haar te
vragen of er niet meer mogelijk is dan nu. In ieder geval zegt hij dat we vaker de Excell-bestanden
opgestuurd moeten kunnen krijgen.
Volgende Bijeenkomsten:
Woensdag 7 februari 2018: OV-bestuursvergadering: 19.45–21.30u met Rector. 21.30–22.00u,
zonder rector.
Donderdag 8 februari: 18.30 – 21.30 uur: Open dag (2 bestuursleden aanwezig).
Zaterdag 10 februari: 10 – 13.00 uur: Open dag (2 bestuursleden aanwezig).
Woensdag 7 maart: Klassenouderbijeenkomst.
Woensdag 11 april: OV-bestuursvergadering
Woensdag 8 juni: OV-bestuursvergadering
Woensdag 4 juli: (Ov-bestuursvergadering +) etentje.
Overige activiteiten waar OV-bestuur een rol speelt:
- 8-10 maart: Café Chantant.
- 20 maart: Triple date concert.
-14 mei – 28 mei: snoep regelen en uitdelen bij Centrale Examens
- Vrijdag 15 juni: voorspeelavond muziek 4e en 5e klas.
- Datum nog onbekend, rond 15 juni? Concert compositie.
- 11 en 12 juli: diploma-uitreiking (Rozen regelen, Vosje en pen uitdelen).
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