
Digitale Bestuursvergadering Oudervereniging Vossius Gymnasium 
Notulen 28 mei 2020 

Deelnemers : Lieke van der Voort, Kyra Philippa, Borut Stavrov, Lisan Schrevel, 
  Willemijn Borleffs-Reigersman, Jeroen Janssen, Jan van Muilekom        
rector) 

1. Lieke opent de vergadering 

De vergadering wordt geopend met de vraag hoe het met iedereen gaat. 
Gelukkig zijn docenten, leerlingen en staf wat betreft corona gezond.  

2. Notulen eerdere vergaderingen 

Aangezien niet iedereen tevoren de notulen goed heeft kunnen doornemen 
wordt besloten dat eventuele opmerkingen per mail worden doorgegeven. 
Voor de notulen van 9 maart graag naar Willemijn en voor die van 23 april 
naar Lisan. 

3. Mededelingen van de rector 

Volgende week gaat de school weer open. Nieuwe roosters zijn ontwikkeld en 
verzonden. De eerste week is gereserveerd voor klas 5, omdat zij de week 
daarna schoolexamens hebben in het Frans Otten Stadion. Klas 5 gaat starten 
met blokken. De klassen 1 t/m 4 zijn verdeeld in 3 lesgroepen per klas, omdat 
er 9 à 10 kinderen in een klas passen met de 1,5m regel. Voor leerlingen die 
met de hakken over de sloot zijn overgegaan is er na de zomer intensievere 
begeleiding, waarvoor extra geld van de regering wordt aangevraagd. 
Omdat het onduidelijk is hoe het verder gaat na de zomervakantie is er een 
regulier rooster in de maak en één als terugvaloptie op de maatregelingen. 
Aanpak rond het inleveren van boeken (hygiëne) en de herkansingen van 
klassen 4 en 5 is nog punt van aandacht.  

Er is een protocol verspreid met betrekking tot de 1,5m- en hygiëneregels: 
handgel, 1-richtingsverkeer, leerlingen in de lokalen terwijl de docenten van 
lokaal wisselen. Er zal lesgegeven worden met open deuren en ramen om 
zoveel mogelijk te ventileren. Lessen waar veel contact is met materialen 
zullen tot de zomervakantie vervallen i.v.m. hygiëne. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor muziek en beeldende vorming. Mochten de maatregelen na de 
zomervakantie nog van toepassing zijn dan wordt bekeken hoe deze vakken 
toch weer invulling kunnen krijgen. 



Een aantal leerlingen en docenten uit kwetsbare groepen of met een 
huisgenoot uit een kwetsbare groep zal niet naar school komen. Voor de 
afwezige docenten geldt dat zij meer ingezet zullen worden voor de online 
lessen. Waar mogelijk worden zij vervangen voor de lessen op school. Voor het 
gebruik van het openbaar vervoer is een protocol verspreid. De laatste 
berichten zijn dat leerlingen niet zullen worden geweigerd in het OV, ook niet 
in de spits.  

Op basis van het vastgestelde schoolplan is een lesplan voor komend jaar 
ontwikkeld met taken waar docenten zich op kunnen inschrijven. Dit wordt 
voorgelegd aan de MR.   

Het programma van de eindexamenuitreiking is nog in ontwikkeling. Een 
delegatie van de leerlingen heeft meegedacht. Er zullen waarschijnlijk 
meerdere sessies in de aula zijn met livestream. Wij regelen dat een 
vertegenwoordiger van het OV-bestuur aanwezig is om een pakketje aan te 
bieden met vosje en roos. (schema volgt) 

Afscheid nemen van personeel zal anders lopen dan gewend. Op de laatste 
lesdag wordt wellicht een personeelslunch georganiseerd om afscheid te 
nemen van vertrekkende docenten met later op de dag nog een afscheid 
van Jan. Hoe is nog niet duidelijk. Vacatures zijn allemaal vervuld.  

4. Stand van zaken verbouwing 
De fietsenkelder zal pas in de zomervakantie afgerond worden, dit houdt 
verband met leveringen van materiaal.  

5. MR  
Kyra was bij de vergadering van vandaag aanwezig, maar nog niet 
ingelezen. ItsLearning werd besproken, er moet meer eenduidigheid komen in 
gebruik. Zeker als er nog online leren is in het nieuwe schooljaar.  

6. Update procedure nieuwe rector  
Er zijn kandidaten geselecteerd, in juni volgen gesprekken. Hopelijk wordt de 
procedure eind juni afgerond. Jan stopt definitief voor de zomer.  

7. Aansturing verbouwing na juni  
Formeel moet Raad van Toezicht aangeven wie het tijdelijk overneemt, Jan 
staat voor een warme overdracht. Planning is dat wat gefinancierd is met 
gelden van de gemeente aan het eind van de zomer klaar is. Het laatste deel 
hiervan is de fietsenkelder, waar een 2e ontsluiting komt.  

8. Ingekomen post en mails: geen  



9. Komende activiteiten waarbij de OV bestuur is betrokken 
Eindexamens: Planning maken voor aanbieden rozen, pennen en vosjes 
(1 ouder per keer.  Tijdslot van 2 uur per sessie, steeds 20 leerlingen. Voorlopig 
tussen 12 en 18u op 1 en 2 juli) 

10. Lief en leed: geen bijzonderheden 

11. Rondvraag 
Is er een aangepast evacuatieplan bij calamiteiten nu de 1,5m 
afstandsmaatregelen zijn ingevoerd? Jan: Nee, er is geen nieuw plan. 
Discussie: Leerlingen zijn over minder verdiepingen verspreid. In geval van 
brand mag men wel tegen de richting van de nu aangebrachte pijlen in 
lopen. Jan zal bespreken dat de mentoren dit aan de leerlingen zullen 
doorgeven.  

Heeft Jan met de docenten besproken dat er meer feedback gegeven zou 
moeten worden aan de leerlingen, vooral bij opdrachten die online worden 
ingeleverd? Jan zal dit nogmaals onder de aandacht van de docenten 
brengen. 


