
 Jaarverslag 2020-2021 

Bestuur Oudervereniging Vossius Gymnasium 

Bestuur 

Het bestuur van de oudervereniging was in het schooljaar 2020-2021 als volgt samengesteld: 

• Kyra Philippi (voorziBer) 

• Lisan Schrevel (secretaris) 

• Jeroen Janssen (penningmeester) 

• Seda MuHugil-Yalcin (bestuurslid) 

• Janne van den Akker (aspirant bestuurslid) 

Teruggetreden is Willemijn Borleffs-Reigersman.  Wij danken Willemijn voor haar zeer toegewijde 
werk als secretaris van de oudervereniging en haar onvermoeibare inspanningen wat betreH het on-
twerp en de uitvoering van de boombank op het schoolplein.   

Nieuw toegetreden bestuurslid is Janne van den Akker. Janne, met kinderen in de vierde, de derde en 
de eerste klas, is een zeer welkome aanwinst voor de oudervereniging. 

De oudervereniging heeH een oproep gedaan voor nog 2 nieuwe leden. 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur van de oudervereniging vormt een schakel tussen ouders en schoolleiding. Rector Chris-
Une Hylkema verschaH het bestuur van de oudervereniging onderdak voor de vergaderingen en 
woont deze bij. Er zijn een Uental bijeenkomsten geweest, live en digitaal. Tijdens de vergaderingen 
informeert de rector het bestuur over het beleid en over lopende schoolzaken. Daarnaast wordt 
overlegd over agendapunten vanuit de ouders (bijvoorbeeld onderwerpen aangedragen vanuit de 
klassenouderbijeenkomsten) en worden prakUsche zaken gepland. Voor details: zie de notulen van 
de vergaderingen die op de website van het Vossius zijn geplaatst.  

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

In verband met de covid restricUes was het niet mogelijk om voor het jaar 2019-2020 een ALV te or-
ganiseren.  Jaarstukken en het door de kascommissie goedgekeurd Financieel Jaaroverzicht is in jan-
uari 2021 via de Vossius website gepubliceerd.  Voor verantwoording van het schooljaar 2020-2021 
zullen we dit alternaUef handhaven. 

Klassenouders 

Het jaar 2020-2021 was het Uende jaar dat er klassenouders acUef waren. Er werd in het najaar van 
2020 een digitale klassenouderbijeenkomst gehouden voor de klassenouders van de eerstejaars 
klassen. Tevens is er voor elke vergadering met de rector een mail naar alle klassenouders uitgegaan 
met de vraag of er nog onderwerpen zijn die de klassenouders graag op de agenda zien. Na elke ver-
gadering worden de bevindingen teruggekoppeld naar de desbetreffende klassenouders.  Notulen 
van de vergaderingen worden op de Vossius website geplaatst.  



Vanaf 2018-2019 werken we voor de bovenbouw met jaarlaagouders. 

Pluim van het jaar 

In het schooljaar 2018-2019 heeH het bestuur van de oudervereniging de pluim van het jaar geïntro-
duceerd. Hiermee wil de oudervereniging de ondersteunende staf, die niet alUjd zichtbaar is, in het 
zonnetje zeBen. 

De Pluim van het jaar ging in 2020-2021 naar de roostermakers Theo Pielage en Ed Korsten.  Hun on-
vermoeibare toewijding om bijna wekelijks de roosters te herzien en in weer een andere vorm te 
gieten is bewonderenswaardig! 

Overige acUviteiten van de Oudervereniging  

Dit schooljaar stond vanaf september 2020 in het teken van afstandsonderwijs in lockdowns, half-
live, half-digitaal onderwijs en een drietal weken geheel live onderwijs.   

• In dit roerige jaar heeH de oudervereniging een voortdurend en zeer opbouwend contact 
gehouden met de schoolleiding.  

• De oudervereniging organiseert het werven van hulpouders en biedt prak6sche ondersteuning bij 
de jaarlijks terugkerende en incidentele schoolac6viteiten en -evenementen: 

• Winterconcert 

• Café Chantant 

• Open dagen 

• ComposiUe presentaUe vijfdejaars 

• Uitvoering van de toneelstukken 

• Eindexamenconcert van de leerlingen met muziek in hun profiel 

• Triple date 

Helaas konden, vanwege corona, een heel aantal van deze acUviteiten niet doorgaan. 

• De oudervereniging heeH zorg gedragen voor aBenUes aan docenten en onderwijsonderste-
unend personeel rondom de feestdagen in december, bij terugkeer van de Romereis en bij bij-
zondere prestaUes. 

• Het bestuur zorgt normaal gesproken ervoor dat de 6e klassers door enkele ouders na elke exa-
menronde worden opgevangen en voorzien van frisdrank, snoep, fruit en koekjes - helaas kon 
deze catering dit jaar vanwege corona niet plaatsvinden.  

• Het verzorgen van rozen, vosjes en pennen met inscripUe Ujdens de feestelijke diploma- uitreik-
ing. De oudervereniging kan terugkijken op een 7-tal sfeervolle eindexamen uitreikingen waarbij 
de covid restricUes geen afreuk hebben gedaan aan de verzorging en presentaUe. 

• IntroducUe van het OV BulleUn, een kleurrijk halgaarlijks nieuwsbulleUn waarin de acUviteiten 
van de oudervereniging worden gepresenteerd.  Het bulleUn is digitaal in te zien via de Vossius 
website.


