
Bestuursvergadering Oudervereniging Vossius Gymnasium 

Notulen 15 januari 2020 

Aanwezig :  Lieke , Kyra , Willemijn , , Borut Stavrov, Lisan Schrevel en Jan van 
Muilekom (rector) 

Afwezig : Jeroen 

Opening van de vergadering door Lieke  

1. Notulen: De conceptnotulen van de vergadering van 6 november jl. worden 
met enkele kleine wijzigingen vastgesteld.  

2. Actielijst: Besproken en bijgewerkt. 

3. Ingekomen post: Mails: zie rondvraag 

4. Mededelingen van de schoolleiding: 

De gymzalen worden verhuurd per nieuw schooljaar, contactpersoon hiervoor is 
Erwin Nieuwenhuis 

Verbouwing: Binnenplaats is bijna klaar en zal volgende week gedeeltelijk 
vrijgegeven worden. Daar mogen geen fietsen worden geplaatst. Daarna volgt de  
oplevering van serre en kantine. Na de open dagen start het ingrijpende proces om 
een lift te maken en nieuwe balie bij entree. De luchtbehandeling gaat op 
zaterdagen in februari gemaakt worden.  

Vertrek rector: Jan geeft aan dat hij na persoonlijke afwegingen het besluit heeft 
genomen om na afloop van dit scholjaar te stoppen als rector. Er zal een procedure 
gestart worden om een nieuwe rector te werven. 

Er loopt een coachingstraject voor de docenten, gebaseerd op de filosofie van El 
Hadou. Het thema is ‘Klimmen en switchen’ en de leerpunten zijn inzetbaar bij alle 
kinderen.   

Het archief van het Vossius berust bij gemeentearchief. Nu zijn ook alle stukken van 
1980-2007 overgedragen. Alle archiefstukken zullen worden gecatalogiseerd.  

Op dit moment is er uitval van 2 docenten. Hoewel het nog wel lukt om vaste banen 
in te vullen blijkt tijdelijke vervanging aanzienlijk moeilijker. Werving loopt om deze 
reden nu via een bureau. 



Het schoolplan is intern vastgesteld en ook door het OZG-bestuur. Het komt 
binnenkort op de website.  



5. MR 

Schoolplan en begroting zijn vastgesteld. 

Er is een nieuwe voorzitter van de MR aangesteld.  

6. Mentoraat: 

De afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot het mentoraat zijn 
opgenomen in het schoolplan. 

7. Mailprobleem ? 

8. Pluim van het Jaar 2019 

De Pluim van het Jaar is uitgereikt door …. en deze werd erg gewaardeerd 
door Petra. 

9. Naar aanleiding van vragen tijdens de ALV en later binnengekomen mails: 

De eetwedstrijd van De Bond zal niet meer worden toegestaan. Jan zal dit 
bespreken met De Bond. 

Rector en bestuur hebben geen moeite met de inhoud van het filmpje van de 
Bond waar het gaat om mogelijk middelengebruik. Het is duidelijk als grap 
bedoeld.  

De overgang van klas 3 naar 4 wordt als abrupt ervaren waar het gaat om de 
vermindering van het aantal toetsen per jaar. Dit staat vermeld in de schoolgids. 
Het ouderbestuur stelt desondanks voor om in de nieuwsbrief te vermelden dat 
ouders alert moeten zijn dat er maar 9 toetsen per jaar zijn. Ook geeft het bestuur 
het idee mee om de link hiervan op te nemen in de eerste nieuwsbrief van het 
jaar aan de eerste klas ouders.  

Deadlines voor het inleveren van opdracht zijn nu om middernacht. Er is 
gevraagd of dit naar eerder op de avond kan worden verschoven. ??? 

Schoolboeken: beschadigde boeken kunnen worden teruggestuurd. 
Scheikundeboeken zijn nog niet aangeleverd. Kan dit niet pro-actiever opgepakt 
worden? 

Van Dijk zegt dat de boeken van school zijn en het moet dus bij het boekenfonds 
worden gemeld. Daar echter geen reactie. School zou een nieuw boek moeten 
leveren. boekenfonds@vossius.nl Actie Jan, check ook voor procedure. 

Er is opgemerkt dat er hasj gedeald zou worden in de 3e klas. Er is navraag 
gedaan bij jaarlaagcoördinator. Er is onvoldoende concrete informatie om actie 
te kunnen ondernemen. 

mailto:boekenfonds@vossius.nl


Teveel toetsen (klas4) Zie leerlingenstatuut. Het gaat uiteindelijk om een goed 
evenwicht.  

10. Open dagen 23 en 25 januari as.  

Boekje is er. Ouders van Ouderverenigingsbestuur zijn aanwezig.  

11. Eindexamenconcert, actie OV? 

Geen actie Ouderverenigingsbestuur. Voor ouders mag alcohol worden 
geschonken bij evenementen. Geen enkele leerling, ook niet 18 of ouder, 
mag in de school drinken.  

12. Café Chantant 6 en 7 maart as. 

Lieke en Kyra zullen er zijn. 

13. Lief en Leed 

Beterschap voor enkele docenten. Lieke regelt bloemetjes. 

14. Rondvraag 

N.a.v. EHBO was de reactie in een aantal gevallen niet adequaat. Jan checkt de 
procedure. Kyra koppelt naar docent terug op persoonlijke basis. 

N.a.v. Orkest: De dirigent had niet de juiste data voor open dagen doorgekregen 
en kan nu niet komen op de eerste open dag. Jammer dat het orkest dan niet 
kan spelen. Het is daarom belangrijk ook aan de dirigent de juiste data door te 
geven.  

N.a.v. galm in lokaal Duits. Jan geeft aan dat dit al is verbeterd, maar er komen 
nog dempende panelen op de wanden. 

Is het een idee dat er docenten op de ALV komen en dat zij eventueel een 
bijdrage aan de avond leveren? Bijvoorbeeld volgend jaar: De vakgroep vertelt?  

Er was een stiltebordje bij de mediatheek, dat is weg en er is nu veel lawaai. De 
ruimte is niet alleen voor de bovenbouwers, omdat er tijdens de verbouwing te 
weinig ruimte is in de school.  

Vergaderdata 2020:  

15 januari; 11maart; 6 mei; 17 juni (18.30u vergadering, 19.30u bestuursetentje) 

   





Actielijst: 

Wat Wie Deadline Status

Vastgestelde notulen op website Borut z.s.m. Loopt

Webpagina OV-bestuur updaten Borut/Kyra z.s.m. Loopt

Aanpassen brief klassen-
ouderavonden: adressenlijst en 
uitleg OV

Kyra nov 2019 loopt

Telefoonloze dag Jan Volgende 
vergadering

Loopt

Evaluatie van mentoraat door 1e 
klassers meenemen bij volgende 
klassenouderbijeenkomst

Lieke/Kyra Volgend 
schooljaar

Loopt

Vóór klassenouderbijeenkomst bij 
coördinatoren nagaan of er 
speciale situaties rond leerlingen 
zijn waarvan OV moet weten

Jan Doorlopend Loopt

Jaaragenda met belangrijke 
data delen met ouders, notulen 
180919

Jan z.s.m.

Mailproblemen: mails naar 
ouders/site Vossius actiever/ 
webpagina OV kunnen updaten

Jan z.s.m.

Gesprekken dreigende doublures 
voor de kerstvakantie

Jan z.s.m.

Proefwerkrooster bekend en op 
site aan begin schooljaar

Jan Aug 2020

Invulling geven aan Jaaropening Jan Aug 2020

Verslag uitbrengen aan 
klassenouders

Lieke/Kyra/Willemijn z.s.m. Loopt

Updaten gegevens 
contactouders

Lieke/Kyra z.s.m. Loopt

Rondleidingen school na de 
verbouwing

Kyra Na 
verbouwing

t.z.t.


