
Notulen Oudervereniging 25 april 2018 

Aanwezig: Lieke, Uzzi, Karel, Kyra, Borut, Jan, Lisan (notulen) 

Er volgt een korte kennismaking tussen Jan en Kyra nu Jan er vorige vergadering niet 

bij was. 

Notulen : Met enkele wijzigingen worden de notulen van 7 feb jl. vastgesteld.  

Post  : Er is geen post 

Mededelingen door Jan: 

- N.a.v. de matchingsprocedure blijkt 1% van de leerlingen buiten de top 5 

geloot te hebben. Er is vanuit het OSVO met de betreffende ouders 

gesproken. In principe worden er geen aanpassingen gedaan aan de uitslag. 

- Verbouwing: In de meivakantie zal gestart worden met het plaatsen van de 

damwanden. Daarna volgt het uitgraven van de grond. De rekken van de 

fietsenstalling zijn verplaatst, straks komen er rekken in de voortuin.  

- Examens: Er is 2x proefgedraaid in het Frans Otten Stadion, dat is goed 

verlopen. De examens Muziek en Beeldende Vorming zijn in het Vossius. 

Instructie voor de ouders voor brengen snoep en drinken moet worden 

aangepast. 

- MR: Er is een nieuw toetsbeleid voor de bovenbouw vastgesteld. Er zullen 

minder toetsen worden afgenomen, terwijl de schoolexamens zwaarder zullen 

tellen bij de overgang van klas 5 naar 6. De oudervereniging geeft aan Jan 

mee dat zij begeleiding van de leerlingen naar dit beleid gewenst vinden, bv. 

in de mentorles. 

- In klas 1, 3 en 6 zijn ouders en leerlingen geënquêteerd. De uitslag komt op 

‘vensters op scholen’.  

- Er zijn diverse vacatures/zwangerschapsverlofvervangingen, deze zijn weer 

vrijwel geheel ingevuld. 

- De werkweken van de 4e klas zijn zonder grote incidenten verlopen. Enkele 

leerlingen hebben een gele kaart voor Rome gekregen. 

- Het 100dagenfeest is goed verlopen. 

MR: 

Onderwerpen die daar zijn besproken zijn: het mentoraat, het nieuwe 

proefwerkrooster, de nieuwe wet op het lerarenregister en ‘Ongelijke 

Behandeling’. Dat laatste onderwerp komt eerstvolgende vergadering terug, 

Borut schrijft een korte onderbouwing. 

ALV: 

Het streven is komende ALV in te bedden in een interessante bijeenkomst voor 

ouders en de uitnodiging vooral op het omlijstende onderwerp toe te spitsen. 

Vandaag stond een artikel van Hans Schitzler, filosoof en docent aan de Bildung 

Academie in het NRC. Lisan zal dit verspreiden. Is wellicht een onderwerp voor 

rondom de ALV. Andere ideeën zijn welkom. 

  



Punten vanuit de klassenouderbijeenkomsten, zoals besproken met Jan: 

 Mentoraat: Er zijn jaarlaag-coördinatoren die zich meer zullen gaan 

toeleggen op coachen. Er is een mentormethode, maar deze moet natuurlijk 

consequent worden toegepast. Ouders zouden hierover graag wat horen 

aan het begin van het jaar. Het lijkt Jan een goed plan dit mede te delen in 

de Nieuwsbrief aan het begin van het jaar. 

 Digitalisering: Voor de klassen 1 en 2 is de afspraak dat in In It’sLearning 

minimaal de stof voor de proefwerken en SO’s moet staan. Als er digitaal 

materiaal is (docent naar leerlingen), dan moet dit via It’sLearning worden 

gecommuniceerd.  

 Planning proefwerken: Er is nieuw beleid, zie MR. 

 3e klas-ouders willen graag eerder in het leerjaar (voor de herfstvakantie) 

kennis maken met de mentor. Dus los van de informatie over de profielkeuze. 

Jan zal dit bespreken met de mentoren. 

 (On)gelijke behandeling: Er worden enkele voorbeelden besproken. Jan geeft 

aan dat er al vragen over dit onderwerp verwerkt zijn in de 

leerlingenenquête. Overwegingen van Jan zijn om aandacht aan dit 

onderwerp te besteden in de filosofieles (Socratisch gesprek) of dat docenten 

een training zouden kunnen krijgen o.l.v. een deskundige. 

Aanvullende vragen vanuit de Oudervereniging: 

Wat is het beleid m.b.t. de telefoontassen? Het lijkt erop dat leerlingen toch 

afgeleid zijn door de telefoon nu die niet meer ingeleverd hoeft te worden. Jan 

zal het beleid weer aanscherpen. 

Wat is de achtergrond van het beleid om na aantal absenties een leerling een 

herkansing in te laten leveren? Absentie bij een les geeft aan dat je ook geen 

herkansing ‘nodig hebt’. Vroeger werd een herkansing na 9 absenties in een 

kwartaal ingeleverd. Dat is op enig moment veranderd in 5 absenties per 

kwartaal. 

Digitale ondersteuning van de Oudervereniging:  

Bij vragen hierover en mails altijd Jan in de cc zetten. 

Rondvraag: 

- Zorgen rondom het Vossius Orkest worden gedeeld. Jan geeft aan dat met 

het verzetten van de repetities naar de maandag minder overlap is met 

andere Vossius-activiteiten. De insteek is het orkest te ondersteunen, het is 

tenslotte het beste gymnasiumorkest van Nederland. 

- Er wordt aandacht gevraagd voor het stallen van de fietsen buiten (vanwege 

de verbouwing) en het risico op diefstal. Jan geeft aan dat er gesurveilleerd 

zal worden. 

- De Oudervereniging wil dit jaar graag Coen Stuit (dirigent Vossius-orkest) en 

de clavigers Steve en Khalid in het zonnetje zetten. Steve en Khalid bij het 

laatste examen op 28 mei. Voor Coen moet nog een datum gekozen. 

 



 

Actielijst 

Wat Wie Deadline Status 

    

Wijzigingen notulen 7 feb doorvoeren Karel zsm Gedaan 

Notulen 7 feb op website plaatsen, via I. Tierie , 

Jan in cc zetten  

Borut 6 juni Loopt 

Instructie versnaperingen examens aanpassen Uzzi zsm Loopt 

Informatie m.b.t. leerlingenquête Jan 6 juni Loopt 

Ideeën aandragen voor inbedding ALV ieder 6 juni Loopt 

Artikel digitalisering NRC verspreiden Lisan zsm Gedaan 

Informatie mentorles in Nieuwsbrief  Jan Sep 18  

Bespreken kennismaken mentor en 3e klas Jan 6 juni?  

Coen Stuit en clavigers in het zonnetje zetten ? plannen  

 

 


