
Bestuursvergadering Oudervereniging Vossius Gymnasium 

Notulen 27 maart 2019 

 

Aanwezig : Lieke van der Voort, Kyra Philippa, Marita Nabibux,                      

Willemijn Borleffs-Reigersman, Lisan Schrevel, Jan van Muilekom (rector) 

Afwezig : Karel Scheepers en Borut Stavrov  

 

1. Lieke opent de vergadering 

 

2. Notulen en actielijst 

Naar aanleiding van notulen: Punt 6: De vragenlijsten lopen tot 1 april 2019. 

De notulen van 30 januari 2019 worden verder ongewijzigd vastgesteld. De 

actielijst wordt geactualiseerd. 

 

Naar aanleiding van actielijst: Tijdstip mentoravond 4e klas wordt zo mogelijk 

aangepast c.q. vervroegd, dit is echter afhankelijk van de overige logistiek. 

 

3. Ingekomen post:  

- Er zijn veel reacties binnengekomen dat ouders zeer tevreden zijn met de 

communicatie rondom de brand op het Vossius. 

- Er is een brief ontvangen waarvan de strekking is dat liefde, empathie en 

betrokkenheid worden gemist op school. Lieke heeft al gereageerd. 

 

4. Mededelingen Jan: 

- N.a.v. de brand: Er is veel medewerking van de gemeente ontvangen. Er is 

nog wel ongemak, zoals dat enkele lokalen en de kantine tot de zomer niet 

bruikbaar zullen zijn. Cateraar ‘Vital for School’ lukt het niet om voor de zomer 

een andere oplossing te bieden. De kantine zal worden meegenomen in de 

2e fase van de verbouwing. 

- Het Vossiusdebat zal morgen worden geopend door de wethouder van 

onderwijs. 

- Er is met input van allerlei partijen gediscussieerd over het schoolplan. 

Onderwerpen die onder meer besproken zijn: informatica, studiedagen, en 

inclusiviteit. Het Vossius wil graag beter ingericht zijn op groeiende diversiteit 

van leerlingen en zoekt in dat kader samenwerking met het Ir. Lely Lyceum in 

Zuid-Oost op gebied van debating en muziek.   

- Vossiuslezing: Béatrice de Graaff heeft een goede lezing gehouden over 

terrorisme en radicalisering. 

 

5. Medezeggenschap 

- Bij afwezigheid van Borut vertelt Jan dat bij de laatste vergadering vooral is 

gesproken over het schoolplan. 

 

6. Mentorlessen, update: 



Jan zal een geaggregeerde versie maken van de uitkomsten van de 

mentorbevraging aan de leerlingen. Vanwege lopende discussies wat het 

basiswerk van de mentor inhoudt wordt gesuggereerd dat er een 

informatieblaadje wordt geschreven voor de eersteklas-ouders. Dat kan dan 

door de mentor worden besproken op de eerste ouderavond. 

 

7. Klassenouderbijeenkomst 5 maart 2019 

Jaarlagen 1 en 2: 

N.a.v. ervaren hoge lesuitval: wordt de schoolnorm gehaald en wie toetst dat? 

Jan: De uren moeten op 6-jaar basis worden gehaald. Vrijroostering bij 

rapportvergaderingen en studiedagen vallen buiten de schoolnorm. Het Vossius 

plant als basis al meer uren dan de schoolnorm vergt. Toetsing door inspectie. 

Worden er brandoefeningen gedaan? 

Jan: Ja, die worden gedaan. Er zijn onder de collegae 20 getrainde BHV-ers 

(bedrijfshulpverleners) in het Vossius. 

Moet er begeleiding zijn bij het fietsen van de leerlingen naar het Frans Otten 

Stadion? 

Jan: Mentoren hebben de route aan de kinderen uitgelegd en het loopt nu 

goed. 

N.B.: Er wordt aangegeven dat er leuke projecten worden gedaan bij 

cultuurgeschiedenis en Aardrijkskunde. 

Jaarlagen 3 en 4: 

N.a.v. de toetsregeling: Minder toetsen in de 4e klas is zwaar gevallen. Wordt dit 

geëvalueerd? 

Jan: Ja, dit wordt aan het eind van het jaar geëvalueerd. 

Er wordt soms aan de leerling geadviseerd om van wiskunde B naar wiskunde A 

over te stappen. Dit wordt soms als kort door de bocht ervaren. 

Jan: Soms kan het wellicht aan de manier liggen waarop de boodschap wordt 

gebracht, maar het kan natuurlijk een goed advies zijn in bepaalde gevallen. 

Is er een verzuimregeling binnen het Vossius en wordt de leerplichtambtenaar 

daarbij ook wel ingeschakeld? 

Jan: Ja, er is een verzuimregeling. De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld 

wanneer er teveel verzuim is. Ouders kunnen in individuele gevallen altijd met de 

mentor of de jaarlaagcoördinator in gesprek gaan. 

Mentorlessen 3e klas: De indruk is dat er alleen met leerlingen wordt gesproken 

waarmee iets aan de hand is. Ouders missen het ‘verbinding maken’ in de klas. 

Ook vallen er regelmatig mentorlessen uit. 



Jan: Verbinding maken binnen de klas is zeker een taak van de mentor. Beide 

punten zal Jan meenemen in de ontwikkeling van het mentoraat met de 

docenten. 

Er staan oefentoetsen in It’s Learning maar niet alle leerlingen zijn daarvan op de 

hoogte. 

Jan: Het is aan de vakdocent om dit naar de leerlingen te communiceren. 

Is er een maximaal aantal jaar dat een leerling bij dezelfde leraar zit? 

Jan: nee, daar is geen maximum aan. 

 

8. Komende activiteiten waarbij het ouderbestuur is betrokken 

Triple date: Kyra en Lisan helpen bij uitschenken drankjes. Logistiek wordt 

afgestemd met Floor Toot. 

Orkestival: Lieke, Kyra en Lisan gaan helpen vanuit het ouderbestuur. 

 

9. Rondvraag 

Vakdocentenspreekavond: Er zijn veel aanmeldingen, waardoor er prioriteit 

gegeven zal worden aan kinderen waarover zorgen bestaan. Kinderen kunnen 

momenteel vanaf de 4e klas bij de spreekavond aanwezig zijn. Dit wordt 

geleidelijk uitgebreid. 

Is er nog input nodig voor de inrichting van de gymzalen? Nee, dit is al afgerond. 

Overigens wordt er onderzocht of het mogelijk is naschoolse Lichamelijke 

Opvoeding te organiseren. 

Hoe is het na de brand met de watertap die vorig jaar door het ouderbestuur was 

geschonken aan de school? Jan zal dit nagaan, ook of het onder de verzekering 

valt. 

 

10. Lief en leed: geen bijzonderheden 

 

 

  



Actielijst, bespreken bij notulen 

 

Wat Wie Deadline Status 

    

Vastgestelde notulen op website 

plaatsen 

Borut z.s.m. Loopt 

Foto nieuw bestuur als ieder 

aanwezig is 

 

Jan  Bij volgende 

vergadering 

Loopt 

Aanpassen brief voor 

klassenouderavonden i.v.m. 

adressenlijst en uitleg OV 

Kyra Sep 2019 loopt 

Telefoonloze dag Jan Terugkomen 

volgende 

vergadering 

Loopt 

Evaluatie van mentoraat door 1e 

klassers meenemen bij volgende 

klassenouderbijeenkomst 

Lieke/Kyra 6 maart  Loopt 

Evaluatiepunten open dagen naar 

Sita Remesar 

? Z.s.m.  

Voor klassenouderbijeenkomst bij 

coördinatoren nagaan of er 

speciale situaties rond leerlingen zijn 

waarvan OV moet weten 

Jan Doorlopend Loopt 

    

    

 

 

 


