
Notulen Bestuursvergadering Oudervereniging van het Vossius Gym-
nasium 21 april 2021 (online) 

Aanwezig: Willemijn Borleff-Reigersman, Kyra Philippi, Seda Müftügil Yalcin , 
Lisan Schrevel, Christine Hylkema (rector) 

Afwezig: Jeroen Janssen 

1. Opening: Kyra opent de vergadering 

2. Vaststellen notulen van vorige vergadering 3 februari jl. 
N.a.v. de notulen: We hebben nog steeds de oude mailcorrespondentie van de Ouder-
vereniging niet. Dit lijkt door de migratie niet goed meer te achterhalen, we beschouwen 
dit proces nu als afgerond. Hiermee zijn de notulen vastgesteld. 

3. Mededelingen en nieuws schoolleiding 
- Rooster is geregeld: Iedere klas, uitgezonderd de 6e klas, heeft 50% op school les. 6e 

klas 100%. Er zijn vrij weinig besmettingen op school. De sfeer is momenteel vrij kalm, 
enerzijds jammer, maar in het licht van gezondheid misschien juist fijn. Er wordt hard 
gewerkt door de leerlingen en de docenten. 

- Voor de overgangsnormen eind dit schooljaar loopt een adviesaanvraag bij de MR 
- 21 mei as. komt de Inspectie op bezoek. 
- Centrale Examens: Dit jaar komt er een 3e tijdvak voor extra herkansingen en meer 

spreiding. Dat is door de overheid gepland voor regio Noord in de eerste twee we-
ken van de zomervakantie. Diploma-uitreiking willen we niet gepland hebben in 
het 3e tijdvak en zou plaats gaan vinden in het weekend van 3 en 4 juli. Leerlingen 
blijken echter al reizen geboekt te hebben naar Mallorca en moeten daarna in 
quarantaine. Er was al bijna een grote locatie gehuurd, maar nu wordt zal er toch 
naar een alternatief gekeken worden. Afspraak: Kyra zal aansluiten bij het organi-
serend comité. 

Vanuit klassenouders  
- Werkt hybride onderwijs? De indruk is dat met de camera’s niet alles in de lessen 

goed loopt, kinderen kunnen niet altijd alles volgen lijkt het. Rector: Hybride lesge-
ven wordt door docenten als ingewikkeld beschouwd. Leerlingdiscipline is een item 
(op tijd inloggen, camera’s aan). Soms zijn er technische hick-ups. Dit speelt op 
vele scholen. Geopperd idee: fysiek op school goed meedoen, niet verplicht bij 
online les meedoen, maar dan wel meer huiswerk krijgen? De rector geeft aan dat 
dat niet mag binnen de huidige regels. Misschien mag er uitgebreid worden naar 
100% op school in mei. Tip: docenten die op whiteboard schrijven en dat op laptop 
tonen, het schittert door de zon. Rector geeft het door aan de docenten. 

- Bij natuurkunde in 2e klas en scheikunde 4e klas dekken de boeken niet altijd de stof: 
2 verschillende docenten, 1 heeft zelf een boekje geschreven, dat hebben de leer-
lingen van de andere docent niet. Wel delen leerlingen het onderling. De getoets-
te stof staat in het boekje van Van Dijk. Actie door Christine 

- Overgang: Ouders maken zich zorgen. Toelichting rector: Het toetsbeleid is aange-
past. Er is een nulmeting gedaan en er zijn herstelmogelijkheden. Dit leidt tot de 
overgangsnormen, die deels op formatieve resultaten zijn gebaseerd. Er wordt ook 



gekeken of leerlingen bijspijkeropdrachten kunnen krijgen, zodat ze wel overgaan, 
maar dat ze de achterstand kunnen wegwerken. De overgangsnormen liggen bij 
MR ter instemming in mei. 

4. Verloop toetsweek: 
- Proefwerk frans jaarlaag 4: wat is er misgegaan? Overleg binnen vakgroep 
Proefwerk ging niet over opgegeven stof. De vakgroep heeft onderling een diepgaan-
de evaluatie gedaan. Normering is aangepast, maar men trekt er lering uit om het in 
de toekomst te voorkomen. Tip: woordenlijsten uit boeken in ItsLearning zetten, want 
die uit eerdere jaren zijn niet meer in bezit van de leerlingen. Christine vraagt jaar-
laagcoordinatoren  
- Evaluatie surveillance door ouders. Dit blijkt heel goed te zijn ontvangen door de 

docenten. Er waren heel veel reacties van ouders, dat was echt fijn. Mensen namens 
er zelfs vrij voor.  

- Veel stof voor de eerstejaars voor de proefwerkweek 

5. Ingekomen post/mail, terughalen mailgeschiedenis oudervereniging is afgerond krij-
gen we niet meer 

6. Nieuws vanuit de MR 
- Normering SE’s was onderwerp van discussie. Gaat dit ook in de 2e week zo? Het blijkt 

niet nodig om de in de 2e SE-week de normering aan te passen, omdat het vergelijk-
baar was met de andere scholen. Er wordt gemonitord dat het niet van normale 2e 
weken gaat afwijken. Als een kind door quarantaine of door ziekte een SE moet missen  
dan is er sowieso een herkansing. 

- Lotingsprocedure, er zijn minder leerlingen die Vossius op 1 hadden. Dat geldt voor alle 
gymnasia behalve het Barlaeus. De klassen komen wel vol. HAVO/VWO scholen heb-
ben meer aanmeldingen.   

- Escalatieladder: Volgend jaar wordt gestart met 3 afdelingsleiders, dit is een nieuwe 
functie. Maken deel uit van de schoolleiding en zijn leidinggevend. Belangrijke taak is 
het mentoraat goed op poten zetten, dit mag niet persoonsafhankelijk zijn. De escala-
tieladder krijgt meer aandacht. Tip: zet de escalatieladder op de site.  

7. Imago Vossius: bespreking volgt in een volgende vergadering 
- In hoeverre inclusief? 
- Waar staat het Vossius voor? 

Komende activiteiten waarbij de OV bestuur is betrokken 

1. Jubileum jaar Vossius: De Oude Vos trekt hieraan (groep oudleerlingen). Planning is 
voor volgend voorjaar. Opties: ergens naartoe gaan of een reünie. OV biedt dan wa-
tertap op het schoolplein aan. 

2. Planning diploma uitreiking - data? 

3. Pluim van het jaar wordt komende week uitgereikt aan Ed Korsten en Theo Pielage 
Actie Lisan en Kyra




4. Aanbieden boombank voor de zomer: nader te bepalen in overleg, Jan uitnodigen. 
Actie Willemijn. Plan wordt uitgewerkt binnen de coronakaders. 

Lief en leed 
- Geen bijzonderheden 

Rondvraag 
1. 50 vosjes zijn nu klaar en de rest is in de maak. Seda haalt het zelf op 1e week van mei. 
2. Er is een enquête naar 1e jaars ouders gegaan, met welk doel? De rector oppert dat 

dit in het kader van de schoolscan kan zijn, om leerachterstanden in kaart te brengen 
door de lockdown, zodat daar een interventie op gezet kan worden.  

3. Zijn er nu ice-packs op AFC i.v.m. blessures (Kyra) en protocol bij ongelukken? De rec-
tor gaat dit onderzoeken, er moet EHBO zijn. 

4. Beginnetje taboe openbreken mbt toetsen en menstruatie: meisjes die het elke 
maand weer moeilijk hebben (Kyra) Kort over gesproken, komt terug. 

Korte actielijst 
1. Rozen (Kyra), contact met bloemist loopt

2. Welkomstbrief naar de nieuwe ouders (huidige groep 8), volgende vergadering


terug, heel leuk als de OV daar een aandeel in heeft.

3. Watertappunt buiten aan het schoolplein (aanbieden bij jubileum in 2022)

4. Aanpassing KVK gegevens (Lieke)

5. Officiële aanbieding boombank (Willemijn)

6. Kyra aansluiten bij organiserend comité eindexamens

7. Smoel geven Vossius, rol OV?

8. Pluim van het Jaar (Kyra en Lisan)
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