Bestuursvergadering Oudervereniging Vossius Gymnasium
Notulen 9 maart 2020

Aanwezig

:

Lieke, Kyra, Jeroen, Willemijn en Jan van Muilekom (rector)

Afwezig

:

Borut Stavrov en Lisan Schrevel

Opening van de vergadering door Lieke

1. Notulen:
De conceptnotulen van de vergadering van 15 januari jl. moeten nog op enkele
punten worden aangevuld en moeten nog worden vastgesteld.
Aanvullende punten:
- Mailprobleem bestaat nog (gedeeltelijk?) – zoals bv tevredenheid
enquête is niet overal aangekomen.
- Deadlines (23:59) blijven staan – software matig.
-

Schoolboeken scheikunde – hand-outs leveren, hoe is dit onderling
afgesproken?

-

Mailadres MR staat nog steeds niet op de site (Jan: hij staat wel ergens op
de site, maar verborgen) en vergaderdata staan niet vermeld.

2. Actielijst:
Besproken en bijgewerkt- doublures eruit, de rest blijft staan.
3. Ingekomen post:
Post: ING, Jeroen: overschrijving van de rekening is gelukt. Alleen internet bankieren
loopt nog niet, de post gaat naar school en er moet bijtijds gereageerd worden.
Donderdag as moet er een brief komen, Jeroen zal maandag het postvakje
checken.
Mails: een mail van mevrouw Koolmees –Jan zal de mail beantwoorden mbt
brandgevaar gymzaal. Er geldt een maximaal aantal personen voor de ruimte en
de wanden zijn extra brandveilig.
4. Mededelingen van de schoolleiding:
Er is nog één week voor inschrijvingen. Tot nu zijn er 94 inschrijvingen, er zijn 135
plekken beschikbaar verdeeld over 5 klassen.
Nabespreking café chantant.
Toneelactiviteiten: er is bovenbouw toneel met een veiling voor Anak. Er is dit jaar al
€ 10.000 opgehaald voor Anak.
Verbouwing: 20 maart is er de formele oplevering van de nieuwe kantine, de nieuwe
serre, de nieuwe biologie lokalen en de nieuwe ruimte boven de oude gymzalen –

het atelier en de ict afdeling met alle vereiste kabelaanleggingen. De formele
oplevering wil nog niet zeggen dat al deze ruimten daadwerkelijk open zullen zijn, dit
in verband nog met het wachten op de levering van de meubels en inrichting.
De serre – mét pedagogische assistent- zal zowel bereikbaar zijn voor de leerlingen
als studieruimte, ook na school, als voor eruit-gestuurde leerlingen overdag
gedurende de lessen. De werkzaamheden aan de lift zijn begonnen, de ventilatie
analen zijn al aangelegd. De werkzaamheden aan de kelder moeten nog
beginnen. Er wordt gewerkt aan het aanbesteden van het binnen- en
buitenschilderwerk en dakgoten.
5. MR:
Het aantal toetsen – er is een advies voor de onderbouw om de toetsen te limiteren
tot het aantal van 10 (zowel so’s als proefwerken).
Vast aantal uren uitroosteren om andere dingen op te kunnen vangen zoals bv
examens etc – hierover is er een start gemaakt voor discussie.
6. Mentoraat:
Het mentorschap – de plannen zoals afgesproken worden uitgevoerd – het loopt.
7. Update procedure nieuwe rector:
De procedure voor de nieuwe rector is in handen van het bestuur van de
scholenstichting en de MR. Zij zijn bezig met het profiel – er zal zaterdag
geadverteerd gaan worden.
8. Evaluatie open dagen:
Kyra is naar de evaluatie lunch van de open dagen geweest van school – met een
aantal medewerkers van school en mevrouw Remesar. Er is geen verslag of er zijn
geen schriftelijke conclusies.
9. Bespreking van het nieuwe schoolplan:
Zoals Lieke aangeeft is het nieuwe schoolplan duidelijk geschreven door
verschillende personen, er worden verschillende woorden en stijlen gebruikt binnen
de stukken. Er gaat nog iemand naar kijken om er meer één geheel van te maken.
Er hebben zich ongeveer 10 docenten aangemeld voor het traject van coaching in
de klas volgens het “switchen en klimmen” principe van de heer El Hadioui.
Kyra: wellicht een idee om de heer El Hadioui uit te nodigen als spreker voor de ALV.
10. Bespreking incidenten:
Er wordt nog gekeken of er de mogelijkheid is om aangifte te doen namens de
school zelf – zodat leerlingen niet als individu in actie hoeven te komen. Er is nog
geen feedback van het bureau. Handhaving surveilleert nu nog om het
schoolterrein en in de omgeving.
Moeten er gesprekken worden gevoerd onderling? Het beeld heen en weer
bijstellen – mutual understanding.

11. Lood in de leidingen:
Er is geen lood in de leidingen op school aanwezig – er is uitgebreid onderzoek
gedaan.
12. Corona virus :
Lisan heeft een bericht doorgestuurd met betrekking tot het in acht nemen van de
extra noodzakelijke hygiëne.
De talenreizen eind maart blijven nu nog open staan. Er wordt een risico afweging
gemaakt, afhankelijk van de adviezen die nog zullen komen.
13. Café Chantant:
Is al geweest.
14. Klassenouderbijeenkomst:
De klassenouderbijeenkomst staat gepland op woensdag 25 maart om 19:15.
Aanwezig zullen zijn: Kyra, Jeroen, Lieke en Willemijn. Borut en Lisan?
15. Uitvoering vijfdejaars:
Datum?
16. Triple Date Concert:
Staat gepland op 9 april.
17. Eindexamens:
Lieke maakt een schema zoals vorig jaar met vrijwillige ouders om versnaperingen te
doen na de examens bij het Frans Otten stadion.
Er zijn vosjes genoeg. De pennen moeten worden geregeld – lijst bij administratie
opvragen.
Lief en leed:
Rondvraag:
Is er begeleiding voor nieuwe leerlingen waarvan de ouders geen Nederlands
spreken? - NT2 als tweede taal, er is begeleiding
Er kwamen mensen van de gemeente langs voor een schriftelijke enquête bij de
leerlingen. Er werden veel persoonlijke gegevens gevraagd. Leek niet in
overeenstemming met het privacy protocol en ouders waren tevens niet op de
hoogte. – Jan gaat dit navragen.
Er wordt aangegeven dat de privé context van een docent invloed heeft op een
klas en/of op het lesgeven. Er moeten signalen worden doorgegeven, dat geeft
meer rust en respect in een klas. – Dat gaat worden meegenomen.
Incident in een klas waarbij er sprake is van racistische uitingen van leerlingen tegen
elkaar, op de app naar elkaar , ook via de groepsapp. Door school goed opgepakt.
Idee om de zwijgende massa aan te spreken, de omgeving aanspreken op

instapgedrag om dit te doorbreken. Tevens benadrukken dat je geen klikspaan bent
als je wel iets zegt of doorgeeft aan bv een mentor.
Nabespreking:
Er moet een mail vanuit de oudervereniging worden geschreven met een
aankondiging dat er 2 nieuwe ouders worden gezocht voor de oudervereniging.
Bespreking taakverdeling en portefeuille
Bijwerken klassenlijst - Willemijn

Vergaderdata 2020:
Volgende vergadering staat gepland op woensdag 6 mei om 19:30.
17 juni vergadering om 18:30, 19:30 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 klassenouderavonden: adressenlijst en
uitleg OV

Kyra

nov 2019

loopt

Telefoonloze dag

Jan

Volgende
Loopt
vergadering

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.

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.

