
Notulen Oudervereniging Vossius, 6 juni 2018 

 

Aanwezig: Lieke, Uzzi, Kyra, Borut, Jan, Floor, Lisan, tevens kandidaat-bestuursleden 

Willemijn (komende 1e klas-ouder) en Marita (1e klas ouder) 

 

1. Opening door Lieke, er volgt een kennismaking met onze gasten die 

aanwezig zijn als kandidaat-lid van het OV-bestuur 

 

2. Notulen: Met enkele wijzigingen worden de notulen van 25 april jl. vastgesteld.  

 

3. Post: Afkomstig van Jan van Muilekom, rector. 

 

- Tevredenheidsbevragingen van ouders en leerlingen van klas 1,3 en 6 

- Tussentijdse evaluatie Schoolplan 2016-2019 

 

4. Mededelingen door Jan: 

- Examens: zijn in de correctiefase. Leerlingen zullen hun examen kunnen in zien 

als zij hun cijfers komen ophalen. 

- Verbouwing: Momenteel worden de damwanden de grond in getrild. Bij dit 

punt wordt vanuit het bestuur gemeld dat er fietsen zijn gestolen die elders zijn 

geparkeerd dan in de fietsenrekken in de voortuin. Advies van Jan is dan te 

melden bij Erwin en aangifte te doen bij de politie. Ook is het erg handig als je 

het chassisnummer weet van de fiets bij de aangifte. 

- Lorentzproject: De samenwerking binnen de vakken Geschiedenis en 

Natuurkunde zal structureler worden. Elk jaar zal er in dit project een ander 

persoon centraal staan. Dit jaar wordt er een bezoek aan het Teylers museum 

gebracht.  

- Vacatures: Onverwacht is er een vacature Aardrijkskunde ontstaan, door 

emigratie van de docent. Vervanging is inmiddels geregeld. Er resteert een 

vacature voor een financieel medewerker.  

 

5. MR:  Borut: De vergadering moet nog volgen. Jan: Er komt een ‘Professioneel 

Statuut’ in het kader van de lerarenregistratie. Dit betreft een register voor 

leraren waarin onder meer te vinden is welke bevoegdheid deze heeft. Er 

staat in beschreven welke vrijheden en welke kaders gelden voor docenten 

evenals bijscholingsmogelijkheden en -verplichtingen. 

 

6. Klassenouderbijeenkomst, schriftelijke terugkoppeling door Jan op resterende 

punten wordt met instemming ontvangen. 

 

7. Lief en Leed:  

 

- Daantje van Rhenen is bevallen 



- Voorstel om Joppie Tiersma een speldje van de Oudervereniging toe te 

kennen bij haar pensionering. Iedereen is akkoord. Uzzi zal het haar 

opspelden.  

 

8. ALV: Voorlopige planning is 12 of 19 november 2018 

 

De kandidaat-bestuursleden verlaten de vergadering 

 

9.  Lieke geeft door dat het bestellen van de ‘vosjes’akkoord is 

 

10.  N.a.v. enquêtes klas 1,3 en 6: Deze worden jaarlijks afgenomen in het kader 

van kwaliteitsontwikkeling vanuit de OSZB. Het geeft een onderling vergelijk 

tussen gymnasia (? Beter benchmark?) De respons van leerlingen was groot, 

die van ouders 33%. 

 

11. Rondvraag: geen bijzonderheden 

 

12. Sluiting van de vergadering: Door Lieke 

  



 

Actielijst, bespreken bij notulen 

Wat Wie Deadline Status 

    

Notulen 7 feb op website 

plaatsen  

 

Borut zsm  

Notulen 25 april op website 

plaatsen, met wijzigingen 

 

Borut na 

wijzigingen 

 

Declareren kosten 

versnaperingen examens, via Jan 

Uzzi zsm Loopt 

Ideeën aandragen voor 

inbedding ALV 

 

ieder 4 juli  Loopt 

Informatie mentorles in 

Nieuwsbrief  

 

Jan Sep 18 Loopt 

Bespreken kennismaken mentor 

en 3e klas 

 

Jan  Implementeren 

Drinken schenken bij 

muziekavond 4e klas 

Floor/Lieke/Lisan 15 juni Gedaan 

Coen Stuit in het zonnetje zetten 

 

Kyra/ Lisan 14 juni Gedaan 

Clavigers in het zonnetje zetten ? 28 mei? ? 

 

Drinken schenken eigen 

compositie-avond 

Floor en Kyra 22 juni Gedaan 

Joppie Tiersma speldje OV 

opspelden 

Uzzi 17/7 tussen 

17 en 20u 

Loopt 

Visie op mentoraat, opvragen bij 

Sita 

 

Jan 4 juli   

Schema maken voor uitdelen 

vosjes en rozen 

Floor 11 en 12 juli Loopt 

 

 


