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Update vrijdag 8 mei 
 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Een korte week waarin veel is gebeurd. We hebben nieuws en ook een aantal vragen die 
nog niet beantwoord kunnen worden. We merken dat de afgelopen vakantie rust gaf maar 
ook dat het voor een aantal weer even schakelen was bij het opstarten. Gelukkig mogen we 
binnenkort weer open en kan het ritme deels worden doorbroken. 
 
Zoals gezegd, veel te vertellen, dus van start. 
 
Vertrek 
Aan het einde van dit schooljaar nemen Bianca Toebosch en Jorrick Schut afscheid van 
Wolfert Dalton. Beiden hebben ruim 16 jaar met plezier en vol overgave op Wolfert Dalton 
gewerkt, maar zijn toe aan nieuwe mogelijkheden. Bianca vertrekt richting Zeist en Jorrick 
blijft in het Rotterdamse werkzaam. De werving voor nieuwe teamleiders is ondertussen 
begonnen. We gaan ervan uit deze voor de zomer aan jullie voor te kunnen stellen.  
  
Komst 
We kunnen wel met trots de nieuwe directeur van Wolfert Dalton voorstellen: Marijn van den 
Dool is vanaf 1 augustus a.s. de locatiedirecteur van Wolfert Dalton. Marijn is een ervaren 
schoolleider en is ook werkzaam geweest als adviseur voortgezet onderwijs bij de KPC-
groep. Natuurlijk zal hij zichzelf op een later moment uitgebreid aan jullie voorstellen. 
 
Rooster in mei 
De roosters voor mei zijn op een haar na aangepast. Dat betekent dat er meer lessen en 
contactmomenten zijn. Allemaal te zien in Zermelo en Magister. 
 
Aanwezigheid 
We gaan de aanwezigheid in Magister bijhouden. Dat betekent dat docenten het registreren 
als leerlingen afwezig zijn tijdens de online lessen. Vervolgens nemen de collega’s van 
verzuim contact met thuis op.  
 
Juni 
Zoals jullie weten mogen we vanaf 1 juni weer deels open. We werken nu aan de praktische 
invulling daarvan. Wie kan er komen? Wanneer? Hoe werkt dat in het gebouw? Welke 
looproutes gebruiken we? Hoe combineren we dit met de online lessen? Wel of geen toetsen 
op school? Er is een grote groep docenten en MT, de zogeheten Juni-groep, die dit alles 
uitwerkt. In ieder geval is duidelijk dat de lesvrije week van 2 tot en met 5 juni blijft bestaan. 
Er is een tweetal roostervrije dagen en tevens een aantal ontwikkeldagen voor 
medewerkers.  
 
Bevordering 
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Tot onze spijt hebben we tot op heden nog niet de beloofde richtlijnen van de stuurgroep 
voor bevordering ontvangen. Dat vinden we vervelend, want wij begrijpen goed dat jullie 
willen weten waar je aan toe bent. Zodra dit kan, zullen wij jullie informeren.  
 
Tijdelijke huisvesting 
De tijdelijk huisvesting is volgens planning af. Het is een prachtig gebouw geworden dat 
vanaf twee plekken verbonden is met het oude gebouw. Ook is er aan de voorkant een mooi 
nieuw plein gemaakt en is er ruimte gemaakt voor de fietsenstalling. Er kan worden gestart. 
Daarmee nemen we afscheid van de D- en C-vleugel. In de zomer wordt begonnen met de 
sloop.  
 
Ten slotte: 
Helemaal terug naar normaal zal voor de zomervakantie niet gebeuren. Het blijft dus van 
belang om het online onderwijs serieus te nemen. Je te houden aan deadlines, deel te 
nemen aan de lessen, de opdrachten te maken, niet vergeten opdrachten in te leveren en 
contact te zoeken als je vragen hebt. We begrijpen dat je soms vierkante ogen hebt van de 
computer, maar er komt wat ruimte. Blijf aangehaakt en blijf in contact. Ook op afstand is 
school gewoon school. Niet altijd leuk, meestal wel interessant, maar samen maken we het 
zo goed mogelijk.  
 
Namens de schoolleiding,  
 
Marcel van Loo 
Jorrick Schut 
Bianca Toebosch 

 
 
 
 
 


