Bestuursvergadering Oudervereniging Vossius Gymnasium
Notulen 30 januari 2019
Aanwezig

:

Lieke van der Voort, Kyra Philippa, Borut Stavrov, Lisan Schrevel,
Willemijn Borleffs-Reigersman, Jan van Muilekom (rector)

Afwezig

:

Karel Scheepers en Marita Nabibux

1. Lieke opent de vergadering
De bespreking voor het nieuwe schoolplan gebeurt zonder Jan. Naast de
Oudervereniging wordt ook input gevraagd aan jonge docenten, de
leerlingenraad en de MR.
2. Notulen en actielijst
Naar aanleiding van: Jan moet het voorstel voor een telefoonloze dag nog
bespreken.
De notulen van 7 november 2018 worden verder ongewijzigd vastgesteld. De
actielijst wordt geactualiseerd.
3. Ingekomen post: geen
4. Mededelingen Jan:
- Open dagen: 2500-3000 mensen hebben de open dagen van januari
bezocht. Dat is heel veel vergeleken met eerdere jaren. De logistiek is goed
verlopen, ondanks het feit dat we in de verbouwing zitten. Het systeem van
bezoekers meteen wegloodsen van de voordeur is goed bevallen en houden
we erin. Ook zijn de rondleidingen die door de helpende kinderen werden
gegeven ook positief gewaardeerd.
- Lesjesmiddag: Vorig jaar waren er 270 kinderen gekomen, nu meer dan 500
exclusief de ouders. Logistiek ietwat lastig, maar het is gelukt.
- Klimaatdemonstratie in Den Haag: Voor leerlingen in de bovenbouw wordt de
absentie gedekt als ze hierheen gaan. Voorwaarde is dat de leerling een
korte motivatie schrijft en een handtekening van de ouders aanlevert.
- Schoolboeken: Er is een nieuw contract met Van Dijk boekhandel gesloten.
Boeken werden al daar besteld, maar zij gaan nu ook het logistieke proces
overnemen van het boekenfonds. Alle boeken zullen door hen worden
ingenomen aan het eind van het schooljaar en een nieuw pakket wordt
vervolgens in de zomer thuis afgeleverd.
- Verbouwing:
o Met leerlingen, medewerkers en buren is stilgestaan bij het bereiken
van het diepste punt van de bouwput. De aannemer heeft in de aula
een presentatie aan de leerlingen gegeven. Het was een leuke
bijeenkomst met veel vragen, dus actieve inbreng van de leerlingen.

De 2e fase van de verbouwing zal meer in het gebouw zijn, de
aanbesteding loopt. Deze fase betreft onder meer het inrichten van de
kantine, bouwen van de serre, lift, en een nieuwe ruimte voor de
clavigers. Ook wordt er een eigen investering voor onderhoud gedaan.
Op dit moment is er twee maanden achterstand op de planning.
o Wat betreft het stallen van de fietsen gaat het goed, er wordt nog heel
af en toe wat gestolen, maar er zijn ook fietsen weer teruggebracht. Er
is goed contact met de politie die een tweede dief heeft opgepakt.
Vossiuslezing: Béatrice de Graaff komt de volgende lezing geven. Ook zal zij
bij deze gelegenheid haar boeken verkopen. De inschrijving was in 2 uur vol.
o

-

5. Medezeggenschap
- Er is geen update van Borut, Jan doet de volgende mededelingen:
Recent heeft een extern bureau een onderzoek uitgevoerd om in beeld te
brengen of de school voldoet aan de Verordening Gegevensbescherming.
Hoewel er hard aan is gewerkt en er veel goed gaat zijn er nog zaken die
kunnen worden aangescherpt. Het blijft hierbij zaak een goede balans te
houden tussen wetgeving en praktische hanteerbaarheid.
6. Mentorlessen, update:
Duomentoraat: Momenteel worden 1e-klas-leerlingen bevraagd over het
mentoraat in de eerste klas. Vragenlijsten van kwaliteitsscholen.nl vormen
hiervoor de basis. Jan vraagt dit punt op 6 maart bij de volgende
klassenouderbijeenkomst terug te laten terugkomen.
Naar aanleiding van opmerking klassenouders: De docente die de mentorlessen
vanwege het geven van borstvoeding regelmatig liet vervallen zal in de 2e
schoolperiode met de klas een inhaalprogramma doen. Lieke en Willemijn
verzorgen communicatie naar betreffende klassenouders.
7. ALV 2018, terugblik
Er was een grote opkomst vergeleken met eerdere jaren. De avond als geheel
wordt positief beoordeeld. Lieke heeft wisselende feedback ontvangen m.b.t. de
spreker. Deze was minder interactief dan gehoopt en nam zijn eigen
gezinssituatie iets te vaak als voorbeeld. De theatershow van 2017 was
boeiender.
8. SE’s 5e jaarlaag:
De SE’s voor klas 5 zijn goed verlopen en de locatie in het Frans Otten stadion
bevalt goed als uitwijkmogelijkheid tijdens de verbouwing. (In maart zal de SEweek van klas 6 ook daar zijn). Het is de eerste keer dat er minder toetsen zijn
gegeven in het 5e jaar, daarom kijkt de schoolleiding uit naar de resultaten. Er zal
een evaluatie plaatsvinden of de eindresultaten niet gaan zakken. In het kader
van het nieuwe toetssysteem is het advies aan docenten om het maximum van 6
toetsen daadwerkelijk te geven. Het blijkt dat een aantal kinderen dit ook nodig
heeft. In de 6e klas zullen er op jaarbasis nog maar 3 toetsen zijn.

9. Winterconcert
Het was een prachtig concert. De muziekstudenten vonden het jammer dat het
net voor de SE’s was gepland. Jan vertelt dat het concert al naar voren is
gehaald vanwege de toetsen. Eerder kan niet, omdat er ook repertoire moet
worden opgebouwd. W.b. beleg: volgende keer graag wat minder vlees.
Glühwein is gevraagd: mag op zich. Verdere evaluatie met Floor Toot.
10. Open dagen:
Zie ook bij mededelingen door Jan. Sita Remesar zal de evaluatie doen, punten
aan haar doorgeven. De plaats van de oudervereniging in het Zorglokaal bleek
niet optimaal. Jan suggereert dat wij volgende keer bij de ingang van de aula
gaan staan, want daar staan veel mensen te wachten op het praatje van de
rector. Volgende keer badges regelen voor vertegenwoordigers ouderbestuur.
11. Komende activiteiten waarbij het OV bestuur is betrokken
1. Café Chantant (2 maart)
2. Klassenouderbijeenkomst (dinsdag 6 maart 19:15)
3. Orkestival (4 april)

12. Lief en leed: gb.

13. Rondvraag:
Het blijkt dat er soms ongenuanceerde verhalen de ronde buiten school gaan over
lastige situaties rondom kinderen op school. Vervolgens komen deze aan de orde in
de klassenouderbijeenkomsten. De bestuursleden zijn niet op de hoogte en kunnen
geen antwoord geven op vragen. Afgesproken wordt dat Klassenouders Jan kunnen
bevragen als zij bijzondere verhalen horen. Ook zal Jan in de week voor een
klassenouderbijeenkomst bij de coördinatoren nagaan of de Oudervereniging of
klassenouders ergens over moeten worden ingelicht.

14. Overleg schoolplan door bestuur Oudervereniging
14 februari aanstaande is er een studie-2daagse voor de docenten. Als we ideeën
hebben voor schoolplan dan voor die tijd aanleveren. Het wordt dan meegenomen
op de agenda. Het oude schoolplan wordt gezamenlijk doorgenomen. Elk
bestuurslid zal daarnaast voor 10 februari later opkomende ideeën aanleveren bij
Lisan die dit verwerkt tot een stuk voor de schoolleiding.

Actielijst, bespreken bij notulen
Wat

Wie

Deadline

Status

Vastgestelde notulen op website
plaatsen
Foto nieuw bestuur als ieder
aanwezig is

Borut

zsm

Loopt

Jan

Bij volgende
vergadering

Loopt

Foto Steve en Khalid doorsturen voor
website en Nieuwsbrief

Kyra

Aanpassen brief voor
klassenouderavonden i.v.m.
adressenlijst en uitleg OV
Telefoonloze dag

Kyra

Tijdstip mentoravond 4e klas te laat
Communicatie naar klassenouders
dat 1F inhaal mentorlessen krijgt, na
uitval i.v.m. borstvoeding geven
Evaluatie van mentoraat door 1e
klassers meenemen bij volgende
klassenouderbijeenkomst
Evaluatiepunten open dagen naar
Sita Remesar
Evaluatie Winterconcert met Floor
Toot
Voor klassenouderbijeenkomst bij
coördinatoren nagaan of er
speciale situaties rond leerlingen zijn
waarvan OV moet weten
Schoolplan input naar Lisan

Sep 2019

Gedaan,
maar niet
geplaatst
loopt

Jan

Terugkomen Loopt
volgende
vergadering
Jan
Volgende
?
vergadering
Lieke/Willemijn zsm
Loopt
Lieke/Kyra

6 maart

?

Z.s.m.

?

z.s.m.

Jan

Alle OVbestuursleden

Voor 10
februari

Loopt

