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Agenda
23-aug

School open voor directie en OOP

26-aug

Boekenpakketten jaar 2 en 3 ophalen in gymzaal

09.00 klas 2A
09.30 klas 2B
10.00 klas 2C
11.00 klas 2D
11.30 klas 2E
12.00 klas 2F

29-aug

Boeken ophalen jaar 1, 4, 5 en 6

09.00 klas 1A 12.30 klas 4A
09.30 klas 1B 13.00 klas 4B
10.00 klas 1C 13.30 klas 4C
11.00 klas 1D 14.00 klas 4D
11.30 klas 1E
14:30-16.00 jaar 5 en 6 (boeken en
rooster)

30-aug

Taken en herexamens maken

9:00 in lokalen volgens rooster

30-aug

Introductiedag

09.00-12.00 jaar 1

30-aug

Roosters ophalen bij mentor

31-aug

Alle lessen starten volgens rooster

10.00 jaar 3
10.30 jaar 2
11.00 jaar 4
jaar 1 t/m 6

Romelessen

jaar 5 2e t/m 5e uur

31-8 t/m 2-sep

13.00 klas 3A
13.30 klas 3B
14.00 klas 3C
14.30 klas 3D
15.00 klas 3E

Romereis
31-8 t/m 15-sep

Thuisblijvers krijgen alternatief programma

jaar 5

Personele Zaken
Met ingang van 1 augustus hebben zich wat wisselingen voorgedaan in het coördinaat. Hieronder staat de nieuwe
samenstelling.
Coördinatoren
Mevrouw L. van Lankveld – coördinator jaar 1 vanlankveld@vossius.nl
Mevrouw R. Zervou
- coördinator jaar 2 zervou@vossius.nl
De heer G. Vlaming
- coördinator jaar 3 vlaming@vossius.nl
Mevrouw M. Barendse
- coördinator jaar 4 barendse@vossius.nl
Mevrouw L. van Liempt - coördinator jaar 5 vanliempt@vossius.nl
De heer P. Heebels
- coördinator jaar 6 heebels@vossius.nl
OP en OOP
We verwelkomen
Mevrouw S. Vondenbusch – Duits
vondenbusch@vossius.nl
Mevrouw H. Nollen
– Engels
nollen@vossius.nl
De heer R. de Jongh
- TOA kunst beeldend en technische dienst dejongh@vossius.nl
De heer B. Buisman
- TOA scheikunde, natuurkunde, biologie
buisman@vossius.nl
Terug van een jaar sabbatical is mevrouw M. van Ierland – geschiedenis vanierland@vossius.nl

Mentoraat
klas
1A
1B
1C
1D
1E
2A
2B
2C
2D
2E
2F

mentor
A. Start
M. Printzipa
F. Vonck
K. Bos
G. Kooi

klas
3A
3B
3C
3D
3E

mentor
C. van Dijk
R. Saalmink
T. Gay
L. Tas
H. Fischer

H. Nollen
A. Bos
J. Swagerman
L. van Lankveld
Z. Bailleux
J. Laurens

4A
4B
4C
4D

P. Veldhuisen
J. Blokker
M. Drieling
G. Vlaming

De leerlingen uit jaar 5 en 6 kiezen zelf hun mentor.
Contact
Als u contact zoekt met een medewerker van het Vossius, dan is e-mail de makkelijkste weg. Gebruikt u de formule
achternaam (eventueel met volledige voorzetsels) @vossius.nl. Een volledig overzicht van mailadressen en
medewerkers vindt u op de Vossius website-pagina http://www.vossius.nl/contactpersonen.
Volgen van het niveau van begrijpend lezen
Om te monitoren of alle leerlingen in klas een tot en met drie een ontwikkeling volgen in leesvaardigheid die
verwacht mag worden op het gymnasium, nemen we Diataaltoetsen af. In de eerste weken van het schooljaar
maken de leerlingen van de klassen 1, 2 en 3 de begrijpend lezen toets Diatekst van Diataal. Om mogelijke
deficiënties weg te werken kan het zijn dat leerlingen een aanvullend programma aangeboden wordt. Ouders en
leerlingen krijgen hier apart bericht over van mevrouw Bronkhorst, remedial teacher.
Alle eerstejaars op vlieghoogte
In de eerste weken van het schooljaar kijken we goed naar onze nieuwe eerstejaars. In de mentorlessen wordt er
uitgebreid aandacht besteed aan studievaardigheden. Naast deze algemene aandacht kunnen leerlingen na 5
weken uitgenodigd worden voor korte intensieve cursussen organiseren, rekenvaardigheden en memoriseren op
basis van wat wij signaleren. De leerlingen en ouders die het betreft ontvangen persoonlijk bericht met een
toelichting.
Rooster en klas
Vanaf 23 augustus zal in de roosterapp (Untis) en in Magister zichtbaar zijn in welke klas de leerling zit en welk
rooster daarbij hoort.
Raad van Toezicht van de O.S.Z.G.
De Raad van Toezicht van de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) heeft in haar laatste vergadering
van dit schooljaar besloten de volgende twee nieuwe leden per 1 september a.s. in haar midden te benoemen.
De heer dr. D.C. (Diederik) Zijderveld (1963) te Utrecht. De heer Zijderveld is lid van het College van Bestuur van
Avans Hogeschool en heeft brede ervaring in toezichthoudende functies binnen het onderwijs.
Mevrouw dr. K.S. (Karen) Ali (1965) te Veldhoven. Mevrouw Ali is Directeur aan de Technische Universiteit
Eindhoven, tot voor kort van het Onderwijs en Studenten Service Centrum en Internationalisering en heeft net als
de heer Zijderveld brede ervaring in toezichthoudende functies in het onderwijs.
Met deze benoeming heeft de RvT het unanieme voorstel van de benoemingsadviescommissie en het positieve
advies van de GMR overgenomen. De Raad van Toezicht waardeert het zeer, dat deze nieuwe leden zich voor de
OSZG willen inzetten.
Yvonne Brandenburg,

bestuurssecretaris
Vakanties schooljaar 2017-2018
Voorlopige data schoolvakanties 2017-2018 regio Noord-Nederland
Herfstvakantie

zaterdag 21 oktober t/m zondag 29 oktober 2017

Kerstvakantie

zaterdag 23 december 2017 t/m zondag 7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

zaterdag 24 februari t/m zondag 4 maart 2018

Paasweekend

zaterdag 31 maart t/m maandag 2 april 2018

Meivakantie

zaterdag 28 april t/m zondag 6 mei 2018

Hemelvaart

donderdag 10 mei t/m zondag 13 mei 2018

Pinksterweekend

zaterdag 19 mei t/m maandag 21 mei 2018

Zomervakantie

zaterdag 21 juli t/m zondag 2 september 2018

Aanvragen van verlof buiten de vakantieperiodes
Meerdaags verlof buiten de schoolvakanties kan met een formulier van Bureau Leerplicht Plus
(www.bureauleerplichtplus.nl) worden aangevraagd bij de schoolleiding. Op de website van de leerplicht zijn
tevens de richtlijnen voor verlof te vinden. Bij deze verlofaanvraag dienen bewijzen overlegd te worden.
Kortdurend verlof (tot maximaal één dag) wordt aangevraagd bij en behandeld door de coördinator. Wij
verwachten van de leerling dat deze zelf het initiatief neemt om de gemiste stof in te halen.

