Notulen d.d. 25.04.2018

Bestuursvergadering
Oudervereniging Vossius Gymnasium
7 februari 2018

Aanwezig/afwezig:
Aanwezig: Lieke van der Voort (LV) [voorzitter], Karel Scheepers (KS) [penningmeester], Uzzi Matt
(UM), Borut Stavrov (BS), Jan van Muilekom (JvM) [rector],
Afwezig: Floor Toot (FT) [secretaris], Lisan Schrevel (LS)

1. Opening
LV opent de vergadering om 19.45u
2. Notulen
Bestuursvergadering 6 september 2017
• N.a.v. punt 3. Escalatieladder. Deze zou volgens JvM op de website moeten
staan onder de klachtenregeling in de schoolgids. LV kan deze echter niet
vinden met de zoekfunctie. Dit blijkt te worden veroorzaakt doordat de
schoolgids in een pdf document staat. Bekeken zal worden welke andere
termen separaat in de zoekfunctie toegevoegd moeten worden. BS
suggereert hiervoor de zoekgeschiedenis website te bekijken.
• N.a.v. punt 3. JvM licht toe dat de koudwatertap uiteindelijk in de kantine
terecht is gekomen, omdat anders geen aansluitpunt kon worden gecreëerd
zonder muren te hoeven breken.
Bestuursvergadering 8 november 2018
• N.a.v. Punt 1. Het Vossius is geen voorstander van versneld examineren, maar
leerlingen die dat graag willen kunnen contact opnemen met de rector.
3. Ingekomen post.
Er is geen ingekomen post. Na de vergadering zal het postvak nog worden
gecontroleerd.
4. Mededelingen van de schoolleiding en de MR
Mededelingen van de Schoolleiding
a. Betreffende het toetsenbeleid bij overgang van klas 5 naar klas 6 waren de
volgende vragen aan de orde. Moet het aantal toetsen in de bovenbouw
beperkt worden? Moeten in klas 5 alleen schoolexamens worden gegeven (en
geen proefwerken en SO’s)? Moeten de toetsen in 4 weken worden
geconcentreerd? Tellen bij de overgang van klas 5 naar 6 alleen de
schoolexamens mee? Besloten is het aantal toetsen in klas 4 en 5 te
beperken. In de 5e klas dienen minimaal 2 van 3 toetsen schoolexamens te
zijn. Niet alle toetsen zullen in 4 weken worden geconcentreerd om
tussentijds studeren te stimuleren. En bij de overgangsregeling zal de
volgende weging worden toegepast: schoolexamens 5x, proefwerken 2x en
SO’s 1x.
1

In het leerlingenstatuut staat nu dat het aantal proefwerken in een week mag
niet meer zijn dan x. Dat vangt echter niet de SO’s. Dit zal bij de komende
herziening van het leerlingenstatuut in de MR meegenomen.
b. Het ouderbijdrage-systeem zal worden aangepast. Nu is er sprake van een
vaste bijdrage per jaar en een slotafrekening aan het eind van klas 6. Dan
moet vaak ca. €1.000 worden bijbetaald i.v.m. de Romereis. Het voordeel van
het huidige systeem is dat er niet steeds facturen voor iedere activiteit
hoeven te worden verstuurd. Er bestaat echter geen goede software meer
voor dit systeem. Nu is voor het pakket Wiscollect gekozen, dat door ca. 60%
van de scholen wordt gebruikt. De kosten voor collectieve zaken (zoals uitjes)
worden per jaar vooraf per jaarlaag in rekening gebracht. Er volgt dan een
aparte afrekening voor extra’s per activiteit (zoals deelname aan Cambridge
Engels). Invoering zal plaatsvinden vanaf september. 2018. Bij de invoering
zullen bestaande tegoeden/tekorten moeten worden verrekend. Daarbij kan
ervoor worden gekozen om een opgebouwd tegoed te sparen voor de
Romereis.
c. De verbouwing gaat definitief door. Zie ook de recent verstuurde e-mails
hierover. Dit is vooral dankzij de financiële flexibiliteit van de gemeente
Amsterdam. De start vindt naar verwachting plaats in de 2e week van april.
Belangrijke issue in de discussies met belanghebbenden is de veiligheid en
overlast voor leerlingen en buurtbewoners. I.v.m. de veiligheid zal tijdens de
verbouwing alleen de vooringang gebruikt kunnen worden. Achter zullen wel
nooduitgangen toegankelijk zijn. Fietsen kunnen niet in de fietsenkelder en
moeten om de school heen gezet worden. Dat vraagt aandacht voor goede
sloten en aangeraden wordt gen nieuwe dure fietsen te gebruiken. UM
informeert naar de vraag hoe eindexamens tijdens de verbouwing verlopen.
JvM: geeft aan dat nu wordt onderzocht of de examens op een andere locatie
zullen plaatsvinden of dat het werk tijdens examens zal worden stilgelegd.
Aan beide mogelijkheden zijn kosten verbonden.
d. Het nieuwe vak ‘Wereldcultuur’is gestart. Er is veel enthousiasme en er zijn
ca. 23-24 inschrijvingen. Het programma wordt als leuk ervaren met o.a. een
bezoek aan het Tropenmuseum.
e. Er is een nieuwe collega Nederlands aangenomen (tijdelijk) vanwege 2
achtenvolgende zwangerschapsverloven. Het betreft een jonge vrouw.
f. Naar aanleiding van een rechtszaak tegen het matching systeem, heeft het
Vossius een niet geplaatste leerling geaccepteerd. Daarna kwam er druk van
de gemeenteraad om ook andere niet geplaatste kinderen die niet
geprocedeerd hebben te accepteren. [Vraag JvM: zijn daarna extra kinderen
geaccepteerd?] 17 kinderen waren in 2017 niet bij eerste 12 scholen van
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voorkeur geplaatst. Komend jaar zal het matching systeem worden
aangepast. Wetenschappers hebben becijferd dat als de mogelijkheid van een
extra kind per klas wordt ingevoerd er dan nagenoeg 100% kans is om bij de
eerste 12 scholen te worden geplaatst.
Mededelingen van de MR
BS zit nu namens de Oudervereniging als toehoorder bij de MR.
a. Aan de orde kwam dat volgens de regels van de GMR dat iedere MR
door minimaal een leerkracht vertegenwoordigd moet zijn. Van het
Vossius was geen leerkracht vertegenwoordigd, wegens gebrek aan
interesse. Afgesproken is dat dit nu op basis van roulatie zal
plaatsvinden. De verdere discussie over het onderwerp mentoraat is
in deze notulen opgenomen onder punt 6: de resterende punten
naar aanleiding van de klassenouderbijeenkomst.
b. Verder was er discussie over de vraag of het profielwerkstuk na de
herfst- of kerstvakantie dient te worden gemaakt. Dit wordt nu
onderzocht. Achtergrond is dat de toetsdruk door veel leerlingen in
sommige weken als te hoog wordt ervaren. Ook voor leerkrachten
van vakken met weinig lesuren is dat relatief meer belastend, omdat
leerlingen in de lessen van andere vakken voorafgaand aan een toets
vaak gaan leren voor die toets.
5. Ideeën ALV 2018
Terugkerende thema’s voor ouders zijn telefoongebruik, alcohol, pesten, etc. JvM
suggeert dat in plaats van te focussen op één thema er ook een soort carrousel met
verschillende thema’s zou kunnen worden georganiseerd. De OV gaat hier verder
over nadenken.
6. Resterende punten klassenouderbijeenkomst
a. Algemeen. LV constateert dat veel bij de ouders terugkerende punten
opgelost lijken te kunnen worden door betere communicatie (zoals ten
aanzien van de escalatieladder en de mentormethode). KS suggereert dat het
wellicht handig zou zijn een informatiewijzer te maken waar ouders kunnen
zien wat waar te vinden is (zoals in de schoolgids).
b. Mentoraat. Veel ouders blijken de mentormethode niet te kennen. Ze zouden
daartoe ook in de boeken van hun kinderen kunnen kijken. Ouders kunnen
indien de methode niet wordt gevolgd uiteindelijk ook aankloppen bij
schoolleiding (escalatie ladder volgen).
LV meldt dat veel ouders ervaren dat mentorlessen vaak uitvallen. JvM licht
toe dat deze mogelijkheid er is om met groepjes kinderen af te kunnen
spreken die extra begeleiding nodig hebben. Excessieve uitval is echter niet
de bedoeling en dient gecorrigeerd te worden.
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LV heeft het protocol gelezen en vindt dat het er erg goed uitziet. De vraag is
echter wat er in de praktijk van terecht komt. Er lijkt weinig aandacht voor de
sociaal-emotionele kant en de aandacht is vooral gericht op leren leren. Het
Vossius is als school heel inhoudelijk gericht. Dit is een valkuil. Het proces is
nu niet goed genoeg georganiseerd. Er zal waarschijnlijk een coaching
systeem moeten worden opgezet, naast de training die nieuwe mentoren al
krijgen. Ook wordt er al extra betaald voor het vervullen van het mentoraat.
Toch is de animo beperkt, vooral voor de klas 1, want dat is het meest
intensief (alles is nieuw, overgang van basisschool, etc.). LV benadrukt dat het
mentoraat juist in de eerste klas van belang is.
c. Lesuitval begin van het jaar. JvM licht toe dat dit afgelopen jaar wel is
gecommuniceerd, maar blijkbaar onvoldoende werd gelezen.
d. Kleurcodes: grammatica bij verschillende talen. JvM vindt dit een te klein punt
om te centraal te gaan regelen. De individuele vrijheid van leraren staat bij
het Vossius hoog in het vaandel.
e. Melding bij afwezigheid. De regel is dat iemand na eerste ziekmelding als ziek
geregisteerd blijft totdat hij/zij beter gemeld is.
f. Communicatie overgaan/blijven zitten. DSommige ouders willen dit graag
eerder definitief weten i.v.m. de vakantieplanning, maar de school wil de
laatste vergadering afwachten. Deze vindt inderdaad zeer laat plaats, vlak
voor de vakantie. Dit kan niet worden veranderd, maar wel beter worden
gecommuniceerd.
g. Werkdrukverdeling. Zie mededelingen.
h. Toelichting bij rapport. Sommige mentoren doen dit en anderen niet. LV
vraagt waarom niet ook de inzet beoordeeld wordt? JvM vindt dit een
interessante gedachte.
i.

Kunstgras. Geen nieuws

7. Rondvraag
a. KS heeft meldingen gekregen van ouders dat er een vader is die bij de school
rondhangt en o.a. foto’s neemt van kinderen waarvan hij denkt dat die zijn
zoon lastig vallen. Ook schijnt er dreigende taal richting kinderen en andere
ouders geuit. Laatst was er kennelijk sprake van een escalatie omdat kinderen
foto’s van de fotograferende vader namen en ook bij het gala schijnt er een
incident te zijn geweest. Leerlingen en ouders maken zich zorgen omdat dit
geen normaal gedrag is en weten niet waartoe deze ouder in staat is. JvM is
bekend de situatie (hoewel niet met het vermeende incident bij gala). De
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conrector onderbouw behandelt deze kwestie. Als ouders zich niet gehoord
voelen kunnen ze contact opnemen met de rector of een klacht indienen. Bij
voortduren van de situatie kan overwogen worden de politie erbij te
betrekken.
b. UM: stelt voor de clavigers eens in het zonnetje te zetten? Nu zijn er twee
clavigers die op halve kracht werken. Hoewel er geen noodzaak hiertoe
bestaat is dit natuurlijk altijd een leuke opsteker.
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Acties
• Notulen 6 september 2017 en 8 november 2017 op de website zetten à KS: sturen
aar Ingrid Terie? Met CC bestuur en jan
• KS mark-up notulen 6/9/17 mailen aan BS
Zonder rector
• Nieuwe bestuursleden: RAF? Wil maar is erg activistisch. Over vier weken in
klassenouderbijeenkomst in de groep gooien. Iedereen rondkijken
• Uitnodiging klassenouderbijeenkomst 7 maart 2018: LV.
• Cafe chantant 9-10 maart. Triple date 20 april. Drank verzorgen. FT: gaat
vrijwilligerslijst benaderen. Als niet genoeg bijspringen OV bestuur
• Volgende vergadering 11 april 2018
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