
Notulen Oudervereniging Vossius, 5 September 2018 

 

Aanwezig : Lieke, Kyra, Lisan, Willemijn en Marita (1e klas ouder) 

Afwezig : Borut en Karel 

 

1. Opening door Lieke 

 

2. Notulen: De notulen van 6 juni jl. worden ongewijzigd vastgesteld, de actielijst 

wordt doorgenomen. De nieuwe contactpersoon voor het op de website 

plaatsen van de notulen is Bert Buijsman, Lieke zal Borut informeren. (Actie 

Lieke) 

 

3. Post: Er is geen post. 

 

4.   

- Examens: Het percentage geslaagden betreft 97%, met een gemiddelde van 

7.1. Er zijn 31 (32?) leerlingen cum laude geslaagd. 

- Verbouwing: Vanwege fietsendiefstal zal er cameratoezicht worden ingesteld 

op de 2 korte kanten van de school en op de lange kant aan de 

Messchaertstraat. Er gaat gestart worden met het afgraven van de grond. 

- Vacatures: Op dit moment zijn er geen vacatures. 

- MR: Er zijn geen mededelingen vanuit de MR 

 

5. Mentorschap: Jan schetst de achtergrond van dit onderwerp voor de nieuwe 

bestuursleden.  

- In de onderbouw zijn inmiddels duo-mentorschappen ingesteld. De jaarlaag-

coordinatoren zullen de mentoren aansturen, zij worden hiervoor getraind. 

- Vanuit de gemeente Amsterdam heeft het Vossius geld ontvangen voor een 

mentoraat-project, dat ontwikkeld is door de VU: Mentoren zullen in duo’s hun 

lessen voorbereiden en met elkaar meekijken. Leerlingen zullen elk jaar 

worden bevraagd hoe de mentoren functioneren. 

- Tijdens de ouderavond van de 1e klassen op 4 oktober as. zal het mentoraat 

op de agenda staan. 

 

6. Romereis: Duurt tot 28 september, er zijn 19 begeleiders. De borrel is op vrijdag 

na de terugkomst. De OV zal traditiegetrouw wijn aanbieden als dank voor de 

begeleiders. (Actie Kyra) 

 

7. ALV: Vindt plaats op 12 november as. Lieke heeft contact gehad met de 

Jellinek. Zij zijn bereid en in de gelegenheid om op de ALV kosteloos te 

spreken. Zij zijn bekend met de onderwerpen ‘middelengebruik’ en ‘social 

media-gebruik’. Er wordt gediscussieerd over vorm en inhoud. Lieke zal verder 

afstemmen met de Jellinek. (Actie Lieke) De opbouw van de avond zal zijn 

dat eerst de ALV plaatsvindt, gevolgd door het programma met de Jellinek. 



De uitnodiging zal begin oktober (6 weken tevoren) naar de ouders worden 

verzonden, via school. (Actie Lieke).  

 

- Adressenbestand ouders: I.v.m. de nieuwe privacywet (AVG) lijkt het 

opportuun om ouders te benaderen via het vergaarde emailbestand. Beter is 

communicatie via school plaats te laten vinden. Jan is hiermee akkoord en 

zal dit waar nodig ondersteunen. Wel zal navraag gedaan worden bij Floor of 

zij belangrijke voordelen ziet van een adressenbestand los van school. (Actie 

Lieke) 

 

8. Data vergaderingen 2018/2019, steeds in de avond: 

- 7 november 

- 30 januari 

- 27 maart 

- 8 mei 

- 19 juni 

 

9. Lief en Leed:  

- Joppie was erg blij met speldje dat zij bij haar pensionering kreeg opgespeld. 

Floor en Uzzi waren hierbij aanwezig vanuit het OV-bestuur. 

- Kitty Bosch is bevallen van een zoon 

- Beatrijs Egberts is bevallen van een zoon 

- Olaf Koster is vader geworden van een dochter 

 

 

10. Rondvraag: Kyra vraagt wanneer we de clavigers in het zonnetje zullen 

zetten. In afstemming met Jan zal hij op een goed moment in de 

lerarenkamer 

 

11. Sluiting van de vergadering: Door Lieke 

  



 

Actielijst, bespreken bij notulen 

Wat Wie Deadline Status 

Bert Buijsman nieuwe contactpersoon 

voor plaatsen notulen op website, 

inlichten Borut 

Lieke zsm loopt 

Notulen 7 feb op website plaatsen  

 

Borut zsm check 

Notulen 25 april en 6 juni op website 

plaatsen, met wijzigingen 

Borut zsm check 

Foto nieuw bestuur + nieuwe tekst 

 

Kyra 7 nov  

ALV, afstemmen met Jellinek 

 

Lieke 4 juli   

ALV, uitnodigingen naar ouders (6 wkn 

voor ALV) 

Lieke 24 sep  

Adressenbestand afstemmen met Floor Lieke 24 sep  

Informatie mentorles in Nieuwsbrief  

 

Jan nov loopt 

Bedankje Romereis, wijn en etiketten 

 

Kyra 28 sep loopt 

Clavigers in het zonnetje zetten 

 

Jan/OV ?  

Visie op mentoraat, opvragen bij Sita 

 

Jan 7 nov  

    

 

 


