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Nieuwsbrief juli 2016 

 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
 
Ook dit jaar sluiten we het jaar af met een hectische periode. Bevorderingsvergaderingen, uitslagen, 
allerlei programma's van culturele workshops tot PWS activiteiten en ga zo maar door. Behalve het 
afsluiten van het jaar is er gelijk ook de start van het nieuwe jaar. Er zijn de afgelopen weken veel 
nieuwe collega’s aangenomen die ons team komen versterken, lesprogramma’s die moeten worden 
gemaakt en in de week van 5 september gaat klas 1, 2 en 4 op reis. Dit legt een flinke druk op het 
personeel van de school.  
 
Gelukkig hebben we allemaal een aantal weken vakantie om op adem te komen. Die rust zal ons weer 
energie geven om van 2016-2017 een mooi jaar te maken. Fijne vakantie! 
 
Met vriendelijke groet,  
P. Wind 
Directeur Wolfert Lyceum 
 

Trots op onze geslaagde leerlingen 
Ook dit jaar moesten veel leerlingen hard aan de bak om het felbegeerde 
havo of vwo diploma te halen. Het is jammer dat het slagingspercentage 
dit jaar iets tegenviel: 87,3% in de havo en 90% in het VWO. Het is lager 
dan we de afgelopen jaren gewend waren, maar een goede reden om er 
komend jaar stevig op in te zetten. De feestelijke diploma-uitreikingen zijn 
inmiddels achter de rug en waren een groot succes. We wensen de 

      geslaagden allemaal héél veel succes toe en laat nog ’s wat van je horen! 
 
Zomervakantie  
Wegens de zomervakantie is de school gesloten van woensdag 13 juli t/m 
dinsdag 16 augustus. We zijn telefonisch bereikbaar vanaf woensdag 17 
augustus 07.30 uur. 
 
Schoolreizen in week 36 (5 t/m 9 september) 
Terug van de zomervakantie gaan de leerlingen uit klas 1, 2 en 4 bijna 
direct op schoolreis. De leerlingen uit de brugklas gaan naar de bossen en heide in het mooie 
Brabantse Eersel. Klas 2 gaat stoer op survival in de prachtige Ardennen en klas 4 gaat zelfs naar 
Berlijn, Kopenhagen, Parijs of Praag! Elke reis heeft een eigen pagina op onze site, klik hier om de 
pagina’s te lezen: internationale reizen. 
 
Profielwerkstukweek in week 36 (5 t/m 9 september) 
In week 36 gaan de leerlingen uit klas 5H en 6V aan hun profielwerkstuk werken. Er gaat zelfs een 
grote groep Bèta+ leerlingen voor hun profielwerkstuk (PWS) naar de Europese Organisatie voor 
kernfysisch onderzoek (CERN) in Zwitserland (zie www.cern.ch).  
 

http://www.wolfert.nl/lyceum/schoolinfo/internationale-reizen/
http://www.cern.ch/
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De Europese organisatie voor kernonderzoek (CERN) is een van de grootste en meest gerespecteerde 
onderzoeksinstituten ter wereld. Het instituut houdt zich bezig met fundamentele fysica en doet 
onderzoek naar de bestanddelen van materie: de elementaire deeltjes. Dit onderzoek wordt 
uitgevoerd door het op hoge snelheid laten botsen van deze elementaire deeltjes in een zogenaamde 
deeltjesversneller. Het doel van deze experimenten is inzicht te krijgen in de opbouw van materie: uit 
welke deeltjes bestaat de materie en wat zijn de krachten die de deeltjes bij elkaar houden. 
Successen op dit gebied heeft CERN behaald in de ontdekking van een aantal elementaire deeltjes, 
waarvan het bekendste voorbeeld de zogeheten Higg's Boson is. Daarnaast is het wereldwijde web 
(het internet) voortgekomen uit een CERN-project voor het uitwisselen van onderzoeksgegevens. 
Het onderzoekscentrum is gevestigd in het grensgebied tussen Frankrijk en Zwitserland, vlakbij 
Geneve. Bij CERN werken zo'n 2400 mensen. Daarnaast zijn er zo'n 10,000 wetenschappers van meer 
dan 600 universiteiten betrokken bij de experimenten. We doen er in de eerstvolgende nieuwsbrief 
en de website verslag over, dus wordt vervolgd! 
 
Nieuwe boeken 
Op dinsdag 23 augustus ga je op school je boeken ophalen, neem hiervoor een grote 
stevige tas mee. Controleer je boeken thuis goed en lever in geval van schade en/of 
vermissing binnen twee weken de formulieren in bij de receptie (zie site, 
Ouders/Leermiddelen). Hou dus de dinsdagmiddag vrij om je boeken te kaften, zodat 
ze netjes blijven...  
 
Optionele leermiddelen 
Er zijn leermiddelen, zoals rekenmachine, BiNaS, woordenboeken, enzovoorts, die 
meerdere jaren gebruikt worden. Het ministerie vergoedt deze niet en daarom 
zitten ze niet in het kosteloze boekenpakket, maar de leerling heeft de materialen 
wel nodig. De lijst van optionele leermiddelen staat op de website van Osinga: 
www.webshopwvb.nl (klik rechtsboven op ‘Lyceum’ en dan voor de juiste klas).  
Uiteraard bent u helemaal vrij in het kopen van de leermiddelen (Osinga, bol.com, 
marktplaats, Intertaal*, plaatselijke boekhandel, Slim*, enzovoorts).  
*) Tip: via www.intertaal.nl krijg je 10% korting, mits je vooraf meldt dat je een Wolfert Lyceum 
leerling bent. Ook via www.slim.nl krijg je flinke korting op software/hardware/computeraccessoires. 
 
Chromebook 
Klas 1 gaat in het nieuwe schooljaar werken met een Chromebook. Ouders/verzorgers zijn hiervan op 
de hoogte gebracht en de informatie staat op de site, zie: schoolinfo/ICT op Wolfert Lyceum. 
 
Sporttenue/-artikelen 
Bob van der Heijden is leverancier van ons (verplichte) sporttenue. Het tenue en aanvullende 

artikelen zijn te bestellen in de winkel in Rotterdam (www.bobvanderheijdensport.nl). Leerlingen 
van het Wolfert Lyceum krijgen op vertoon van de schoolpas korting op aanvullende artikelen. 
 
LTP (Leerling Tevredenheid Peiling) en OTP (Ouder Tevredenheid Peiling) 
In de week voor de meivakantie hebben alle leerlingen de tweejaarlijkse LTP ingevuld. Ook hebben 
de ouders via de mail een vragenlijst gehad. De uitslag is zeer positief en inmiddels geplaatst op de 
site: www.scholenopdekaart.nl Hartelijk dank voor de medewerking! 
 
Nieuwsberichten 
Op onze website staat altijd veel informatie. Maak er een gewoonte van om regelmatig te kijken, 
zodat je goed op de hoogte bent (zet bijvoorbeeld een wekelijkse ‘alert’ in je agenda). We zijn ook 
van plan de Facebook pagina komend schooljaar intensiever te gebruiken. 
 

http://www.webshopwvb.nl/
http://www.intertaal.nl/
http://www.slim.nl/
http://www.wolfert.nl/lyceum/schoolinfo/wolfert-lyceum-ict/chromebooks-op-het-wolfert-lyceum/
http://www.bobvanderheijdensport.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
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Oproep Ouderraad 
Ook dit jaar weer waren er intensieve gesprekken tussen de directie en de ouderraad. Op een aantal 
gebieden is advies gevraagd en werd de mening van de ouderraad meegenomen bij besluiten van de 
directie. Komend jaar zoeken we weer nieuwe ouders voor de ouderraad. Via het email adres 
ouderraadwl@wolfert.nl, kunt u contact opnemen met de ouderraad. Per jaar zijn er zes 
bijeenkomsten op de maandagavond.  
 
Junior Company 
Dit schooljaar kregen we al twee nominaties voor onze bedrijven tijdens de ‘Junior Company van het 
jaar’ verkiezingen en aankomend jaar hebben we de ambitie om dit zelfs te verbeteren. We gaan met 
maar liefst zes Junior Companies deze uitdaging aan met in totaal 30 leerlingen. Met drie groepen 
leerlingen uit 5V en drie groepen leerlingen uit 4H gaan we onder begeleiding van onze docenten 
economie: dhr Hoogkamer, dhr Jarmohamed en dhr van der Sman keihard aan het werk! Om deze 
uitdaging tot een nog groter succes te maken, zoeken we enthousiaste mensen met ervaring die onze 
leerlingen daarbij willen bijstaan. U kunt denken aan: presentatie(s), workshop(s), rondleiding(en), 
advies geven op uw vakgebied, enzovoorts. Andersom kan natuurlijk ook. Zoekt u een oplossing in 
uw bedrijf? Wilt u dat er met een frisse blik gekeken wordt naar een probleem door onze 
ondernemers in spe? Dan kunt u met uw casus bij ons terecht. Er rolt vast een briljant plan uit! Uw 
reactie zien we het liefst per mail tegemoet: who@wolfert.nl, bja@wolfert.nl, fsm@wolfert.nl). Wij 
zijn heel enthousiast en hopen dat u dat ook bent!  

 
Personeel 
Voor het nieuwe schooljaar zijn er wegens uitbreiding, zwangerschapsverlof of vertrek nieuwe 
docenten aangesteld: 

  Mevrouw E. van Adrighem (beeldende vorming, EAD@wolfert.nl) 

  Mevrouw M. Bechoe (drama, MBC@wolfert.nl) 

  Mevrouw P. Boose (Nederlands, PBO@wolfert.nl) 

  Mevrouw M. Busker (biologie, MBU@wolfert.nl) 

  De heer H. van der Gaag (natuurkunde, HGG@wolfert.nl) 

  De heer P. van Genderen (beeldende vorming, PGE@wolfert.nl) 

  De heer J. Grossherr (Duits, JGR@wolfert.nl) 

  De heer M. Heijna (scheikunde, MHI@wolfert.nl) 

  Mevrouw M. de Koning (Engels, MKN@wolfert.nl) 

  Mevrouw N. Nasirkhan (Frans/Engels, NNA@wolfert.nl) 

  De heer H. Reuvekamp (economie, HRE@wolfert.nl) 

  Mevrouw A. Roest (scheikunde, ARE@wolfert.nl) 

  De heer G. Vet (natuurkunde, GVE@wolfert.nl) 

  De heer D. Visker (aardrijkskunde, mailadres volgt) 

  Mevrouw M. Wiemer (Engels, MWE@wolfert.nl) 
 
We moeten helaas afscheid nemen van de volgende docenten: 

 De heer D. Krommenhoek (Frans, DKR@wolfert.nl) 

 Mevrouw B. Mols (beeldende vorming, BMO@wolfert.nl) 

 De heer G. Nieborg (scheikunde, GNI@wolfert.nl)  

 Mevrouw M. Philippa (Engels, MPH@wolfert.nl) 

 De heer M. Rijnderts (geschiedenis, MRI@wolfert.nl)  

 De heer D. Scheinowitz (natuurkunde, DSH@wolfert.nl)  

 De heer L. Weltings (Nederlands, LWE@wolfert.nl) 
 
We wensen allen veel succes en plezier toe in hun nieuwe werkkring! 
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Met zwangerschapsverlof gaan: 

 Mevrouw L. van den Berg (drama, LBG@wolfert.nl) 

 Mevrouw W. van Bakel (drama, WBA@wolfert.nl)  

 Mevrouw K. Kalman (beeldende vorming, KKA@wolfert.nl) 
 
Nieuwe werkwijze facturatie Wolfert van Borselen scholengroep 
Wiscollect is het nieuwe systeem waarmee de Wolfert van Borselen groep facturen gaat sturen. In 
onderstaande brief van Matthijs Ruitenberg, financieel directeur wordt uitgelegd wat dit systeem 
inhoudt. De inning van de ouderbijdrage en de kosten van de reis (leerjaar 1, 2 en 4) worden als pilot 
op het Wolfert Lyceum gebruikt. U krijgt dus geen facturen per post meer, maar per mail. 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Vanaf het schooljaar 2016-2017 zal de werkwijze bij de facturatie van ouderbijdragen veranderen. De Wolfert 
van Borselen scholengroep gaat namelijk gebruik maken van de service van WIS Collect, een bedrijf dat 
software levert waardoor het facturatieproces zowel voor u als ouder / verzorger als voor de school makkelijker 
wordt. 
 
Wat gaat er veranderen? 
Tot en met het schooljaar 2015-2016 ontving u per post een factuur thuis. Deze factuur kon u met een 
handmatige betaling per bank betalen. Vanaf het schooljaar 2016-2017 ontvangt u facturen per e-mail, op het 
bij ons bekende e-mailadres in magister. In ieder e-mailbericht over een factuur staat een link naar uw 
persoonlijke omgeving binnen WIS Collect. In deze omgeving ziet u de facturen staan die betrekking hebben op 
uw kind. Indien u meerdere kinderen op de Wolfert van Borselen Scholengroep heeft, dan ziet u de facturen van 
al uw kinderen. Deze facturen kunt u binnen WIS Collect direct via iDEAL voldoen. Alleen ouders/verzorgers 
waarvan bij ons geen e-mailadres bekend is of krijgen nog facturen per post. 
 
Sommige facturen kunnen in termijnen worden voldaan. Indien u daarvoor kiest dan krijgt u voorafgaand aan 
de vervaldatum van iedere termijn een herinneringsmail van WIS Collect, zodat u via de link in deze mail 
gemakkelijk binnen uw persoonlijke omgeving de termijn kunt voldoen. 
 
Naast het digitaliseren van de facturen en het gemakkelijker maken van betalen krijgt u ook een veel beter 
inzicht in de schoolkosten van uw kind. Wij streven ernaar om zodra dit bij de centrale administratie bekend is 
facturen voor u klaar te zetten, zodat u binnen uw persoonlijke omgeving kunt zien welke kosten u nog kunt 
verwachten. 
 
De voordelen van de nieuwe werkwijze op een rij: 
·         Facturen worden per e-mail gestuurd. Dat is goedkoper en dat is goed voor het milieu; 
·         U kunt gemakkelijk met iDEAL betalen; 
·         U heeft alle school gerelateerde kosten van uw kinderen overzichtelijk en actueel op een rij; 
·         U kunt een financiële planning maken, u weet welke kosten er nog komen; 
·         Bij betaling in termijnen sturen we u voor de vervaldatum een herinneringsmail; 
 
Op de websites van de verschillende vestigingen van de Wolfert van Borselen scholengroep zal uitleg komen 
over hoe u kunt betalen met WIS Collect. 
Wanneer start de nieuwe werkwijze? 
De nieuwe werkwijze start in het schooljaar 2016-2017, dus vanaf juli 2016. Op Wolfert Lyceum zal het systeem 
als eerste in gebruik genomen worden. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Matthijs Ruitenberg 
Lid centrale directie Wolfert van Borselen scholengroep 
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