Vossius Gymnasium
Notulen Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging
27 november 2019
Aanwezig:

55 ouders afkomstig uit alle jaarlagen, alsmede

Het bestuur van de oudervereniging:
Lieke van der Voort (voorzitter), Karel Scheepers (penningmeester),
Kyra Philippi (secretaris), Willemijn Borleffs-Reigersman en Lisan Schrevel
(notulen)
Rector:

Jan van Muilenkom

1. Opening door Lieke van der Voort, voorzitter
Het bestuur stelt zich voor aan de aanwezigen en Lieke licht toe wat de
Oudervereniging als functie heeft. Het bestuur van de Oudervereniging heeft
een informele band met de schoolleiding om van gedachten te wisselen over
het reilen en zeilen van de school. De input van de klassenouders is hierbij
voor het bestuur van groot belang. Daarnaast verlenen de bestuursleden
hand- en spandiensten bij allerhande evenementen op school. Nadere
informatie is te lezen in het jaarverslag.
2. Jaarverslag 2018-2019.
Het jaarverslag wordt toegelicht door Kyra Philippi. Als toevoeging aan het
verslag noemt zij de taak die Floor Toot heeft. Floor coördineert namelijk al
jaren de vrijwilligers die worden ingezet bij evenementen op school, waar wij
haar zeer erkentelijk voor zijn.
3. Notulen ALV 2018
De notulen van de ALV 2018 worden zonder wijzigingen vastgesteld.
4. Financieel jaarverslag 2018-2019.
Karel Scheepers licht het financiële jaarverslag inclusief de begroting voor
komend jaar toe. De kascommissie, bestaande uit Anne Wanders en Joris van
Gool, heeft het verslag bekeken en goedgekeurd. Joris en Anne zullen ook
volgend jaar de kascommissie zijn. Het bestuur wordt décharge verleend.
5. Overdracht penningmeesterschap
Karel geeft aan dat hij zijn functie van penningmeester per heden neerlegt.
Zijn taken zullen worden overgenomen door Jeroen Janssen. Jeroen kon
vandaag helaas niet aanwezig zijn, maar hem wordt een hartelijk welkom
geheten.

6. Rondvraag
Ouder: Hoe Is het beleid met betrekking tot de mobiele telefoon in de klas?
De indruk is dat de telefoonzakken niet meer worden gebruikt. Kinderen
worden snel afgeleid.
Rector: Het beleid is nog steeds om de telefoonzakken te gebruiken en zal
weer worden aangescherpt.
Ouder: De mobiele telefoon is voor bijna alles nodig op het gebied van
huiswerk, cijfers en roosterwijzigingen. De kinderen worden er afhankelijk van
en dit kost enorm veel tijd. Kan dat ook anders, bijvoorbeeld door lesstof uit te
printen?
Rector: Er is in deze tijd veel meer materiaal digitaal beschikbaar, daar zijn
devices voor nodig. Het Vossius heeft er bewust voor gekozen om niet
helemaal digitaal te gaan, maar ook nog met boeken te werken.
Discussie: We leven in een snellere wereld door digitale mogelijkheden. Een
positief voorbeeld is dat projecten met een groep door online vergaderen
efficiënter kunnen doorgaan, dit scheelt veel reistijd. De algemene mening is
dat we niet meer terug kunnen naar papier. Er zijn ouders die aangeven dat
het begrenzen van gebruik van devices een taak van de ouders is.
Ouder: Voor de deur van de school wordt gerookt, hoe wordt daarop
gereageerd?
Rector: We zijn een rookvrije school. Afspraak is dat rokers niet op het
schoolplein mogen staan, maar om de hoek. Het lijkt erop dat het binnen een
kleine groep nog status geeft als je rookt. Bij overtreden van de regels wordt
wel een strafmiddag gegeven, maar dit heeft slechts kort effect.
Ouder: Er worden drugs gebruikt door leerlingen en er lopen drugsdealers
rond de school. School doet te weinig om dit te voorkomen.
Rector: Wilt u ons inlichten als dit soort zaken gebeuren? Wij willen dit absoluut
tegengaan, maar hebben dan concrete informatie nodig. We maken
bijvoorbeeld ook kluisjes open, maar dan moet er wel gegronde reden voor
zijn. Het gebeurt vaak dat concrete informatie de schoolleiding niet bereikt.
De rector is direct te benaderen in geval van drugsproblematiek. Het signaal
van vanavond is helder en er zal prioriteit aan dit probleem worden gegeven.
Discussie: Een aantal ouders pleit voor meer handhaving. Wordt er samen
gewerkt met politie en gemeente? Ook wordt opgemerkt dat er onderscheid
moet worden gemaakt tussen roken en drugsproblematiek. Enkele ouders
willen graag participeren in de aanpak en zullen contact opnemen met het
Ouderverenigingsbestuur om hier overleg over te hebben.
Ouder: Leren in eigen beheer, vanuit intrinsieke motivatie, kan die meer
worden aangesproken? Is dat überhaupt een thema binnen het Vossius? Zou
er ook meer aandacht kunnen zijn voor differentiatie binnen een klas?
Rector: Jazeker, hier is aandacht voor in het nieuwe schoolplan. Er wordt
daarbij gestreefd naar minder toetsen in de bovenbouw. De nadruk komt
dan meer op het evalueren door leerlingen zelf. Docenten gaan meer

formatief evalueren. Wat betreft differentiëren, dit is moeilijk maar wel iets
waar over wordt nagedacht.
Ouder: De observatie is dat er nogal wat lesuitval is. Speelt het probleem dat
er een gebrek aan leraren is ook op het Vossius?
Rector: Dit is inderdaad een aandachtspunt, ook binnen het Vossius. Lesuitval
is al aangepakt door het verminderen van externe activiteiten die extra
beslag leggen op docenten. Soms is er een tekort aan leraren, maar de
laatste weken is er ook veel ziekte.
Discussie: Toch is het erg jammer dat om deze reden het kamp van de
tweede klas is afgeschaft. Een schoolkamp leert de kinderen andere
belangrijke vaardigheden. In sommige klassen is er op eigen initiatief een uitje
of kamp georganiseerd.
7. Stand van zaken Verbouwing Vossius, toelichting door de rector:
Er is inmiddels anderhalf jaar hard gewerkt. De onderkeldering van de school
betekent dat er 10m grond is weggegraven. De uitbreiding is mooi en van
waarde voor de school.
De ruwbouw van de serre is klaar en zal worden afgebouwd eind januari. De
serre wordt een plek voor tussenuren om te werken en (rustig...) te
overleggen. Eind december zal een deel van het plein weer worden
opengesteld. Leerlingen kunnen dan weer via de achterzijde van de school
(zonder fiets) naar binnen. Eind januari worden oude gymzalen verbouwd tot
beeldende ruimte, een ICT-ruimte en spreekruimtes. De nieuwe kantine komt
in de oude beneden-gymzaal en is in februari gebruiksklaar. De oude kantine
wordt omgebouwd naar twee nieuwe biologielokalen. Alle lokalen krijgen
vervolgens nieuwe luchtbehandeling. Hiervoor moet ook gebroken worden,
dit zal het meest in de weekenden plaatsvinden en is eind februari afgrond.
Daarna krijgt de entree een ruimere balie met administratieruimte en zal een
lift worden ingebouwd. Dit geheel is tot eind april ingepland. Uiteindelijk zal
een stuk van het onderkelderde deel van de school als fietsenkelder worden
ingericht met een aparte toegang. Bromfietsen blijven wel buiten. In de
zomervakantie volgt dan nog het schilderwerk.
Dit gehele project is alleen mogelijk met de steun van de gemeente
Amsterdam naast een flinke eigen investering.
Met de eindexamens wil de school geen risico nemen wat betreft planning
en geluidsoverlast. Daarom worden ze dit jaar nog niet in de gymzalen
gehouden, maar in het Frans Ottenstadion waar inmiddels goede ervaring
mee is opgedaan.
Naar aanleiding van een vraag uit de zaal wordt opgemerkt dat de
gymzalen op termijn ook verhuurd zullen worden aan externe partijen.
8. Lieke sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.

