
 Jaarverslag 2019-2020 

Bestuur Oudervereniging Vossius Gymnasium 

Het bestuur van de oudervereniging was in het schooljaar 2019-2020 als volgt samengesteld: 

• Lieke van der Voort (voorziAer) 

• Kyra Philippi (secretaris) 

• Jeroen Janssen (penningmeester) 

• Lisan Schrevel (bestuurslid) 

• Borut Stavrov (bestuurslid) 

• Willemijn Borleffs-Reigersman (bestuurslid) 

• Floor Toot (coördinaPe vrijwilligers) 

Bestuursvergaderingen 

Nieuw toegetreden bestuurslid is onze penningmeester Jeroen Janssen. 

Het bestuur van de oudervereniging vormt een schakel tussen ouders en schoolleiding. Rector Jan 
van Muilekom verschaT het bestuur van de oudervereniging onderdak voor de vergaderingen en 
woont deze bij. Er zijn een Pental bijeenkomsten geweest, live en digitaal. Tijdens de vergaderingen 
informeert de rector het bestuur over het beleid en over lopende schoolzaken. Daarnaast wordt 
overlegd over agendapunten vanuit de ouders (bijvoorbeeld onderwerpen aangedragen vanuit de 
klassenouderbijeenkomsten) en worden prakPsche zaken gepland. Voor details: zie de notulen van 
de vergaderingen die op de website van het Vossius zijn geplaatst.  

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Op 28 november 2019 werd de jaarlijkse ALV gehouden. De tweede helT van de avond werd 
verzorgd door Dr. Jiska Peper verbonden aan de Universiteit van Leiden en aan Science2share.nl. 

Klassenouders 

Het jaar 2019-2020 was het negende jaar dat er klassenouders acPef waren. Er werd één 
klassenouderbijeenkomst op school gehouden: op 30 oktober 2019. De klassenouderbijeenkomst 
van 6 maart moest helaas geannuleerd worden vanwege de lockdown. De klassenouders namen 
onder begeleiding van een of meer bestuursleden van de oudervereniging actuele onderwerpen 
door. Deze bijeenkomst werd afgesloten met een borrel. De punten besproken Pjdens deze 
bijeenkomst zijn aan de schoolleiding voorgelegd, al dan niet met suggesPes van de bestuursleden 
van de oudervereniging. De ontvangen feedback is doorgegeven aan de klassenouders. 

Vanaf 2018-2019 werken we voor de bovenbouw met jaarlaagouders. 



 
Schoolplan 2020-2023 

De oudervereniging heeT meegedacht over en feedback gegeven in verband met het tot stand 
komen van het nieuwe schoolplan en bij het actualiseren van het schoolondersteuningsplan. 
Halverwege het schooljaar 2019-2020 is de definiPeve versie van het nieuwe schoolplan op de 
website geplaatst. 

Pluim van het jaar 

In het schooljaar 2018-2019 heeT het bestuur van de oudervereniging de pluim van het jaar 
geïntroduceerd. Hiermee wil de oudervereniging de ondersteunende staf, die niet alPjd zichtbaar is, 
in het zonnetje zeAen. De tweede pluim is uitgereikt aan de onze avondconciërge Petra Keijzer.  

[NAP nieuws]: “Avondconciërge Petra Keijzer (51) staat met geleende sjaal om zich heen geslagen 
achter het rood-wiAe poliPelint. Ze wijst naar de school. ‘Alles ligt nog boven, ook m’n jas. De jas die 
ik nu aan heb heb ik gekregen van een van de buren.’ 
Keijzer ontdekte de brand. ‘De slow whoop, het brandalarm, ging ineens af. Eerst dacht ik nog: nah, 
het zal wel niet veel zijn. Maar ik ben toch naar het brandpaneel gegaan. Die gaf aan dat het ging om 
de zolder op de derde verdieping.’” 

Petra’s adequate optreden Pjdens de brand heeT ervoor gezorgd dat alle aanwezigen de school op 
Pjd hebben verlaten, en dat de brand geen extra schade heeT veroorzaakt.  

Overige acPviteiten van de Oudervereniging  

Dit schooljaar stond vanaf maart 2020 in het teken van afstandsonderwijs.  Hiermee intensiveerde 
het contact met de ouders en de schoolleiding aanzienlijk. We hebben dagelijks veel mails ontvangen 
en beantwoord van ouders en we hebben een posiPeve en bemiddelende rol kunnen spelen Pjdens 
deze situaPe die voor alle parPjen onbekend en zwaar was. 

• Het organiseren van hulpouders en prakPsche ondersteuning bij de jaarlijks terugkerende en 
incidentele schoolacPviteiten en -evenementen: 

• Winterconcert 

• Café Chantant 

• Open dagen 

• ComposiPe presentaPe vijfdejaars 

• Uitvoering van de toneelstukken 

• Eindexamenconcert van de leerlingen met muziek in hun profiel 

• Triple date 

• OrkesPval 

Helaas konden, vanwege corona, een aantal van deze acPviteiten niet doorgaan. 



• Het zorgdragen voor aAenPes aan docenten en onderwijsondersteunend personeel bij 
terugkeer van de Romereis en bij bijzondere prestaPes. 

• In verband met de schoolverbouwing moesten de eindexamenleerlingen ook dit jaar weer 
uitwijken naar het Frans OAenstadion om daar de centrale eindexamens af te leggen. Het 
bestuur zorgt normaal gesproken ervoor dat de 6e klassers door enkele ouders na elke 
examenronde worden opgevangen en voorzien van frisdrank, snoep, fruit en koekjes - helaas 
kon deze catering dit jaar vanwege corona niet plaatsvinden.  

• Het verzorgen van rozen, vosjes en pennen met inscripPe Pjdens de feestelijke diploma- 
uitreiking. Het aanbieden ervan konden we vanwege corona niet als oudervereniging doen, 
maar onze afwezigheid heeT geen aoreuk gedaan aan de verzorging en presentaPe ervan. 

• Afscheid van de rector Jan van Muilekom. Er is een bedrag van 3336,69 Euro door de ouders 
geschonken. De oudervereniging heeT, namens alle ouders, verschillende cadeaus 
aangeboden aan de rector:  

▫ Een bank t.w.v. 2500 Euro voor op het nieuwe schoolplein met daarin een verzonken 
plakkaat “Vivat,crescat, floriat”  Arbor Muilekomis - deze bank wordt op dit moment 
gemaakt en zal medio februari 2021 rondom de boom bij het panna-veldje geplaatst 
worden-  

▫ Bloemen en een dinerbon voor twee t.w.v. 369,10 Euro 

▫ Het restbedrag wordt, na het plaatsen van de bank op het schoolplein en de 
financiële afronding daarvan, aan het Jongeren Cultuurfonds gedoneerd. 


