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Nieuwsbrief november 2016 

 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
 
Het is alweer herfst, de blaadjes vallen van de bomen en leerlingen krijgen langzaam al een beeld van 

hun presteren. Drukke tijden en naast het goed presteren op school komt de Sint met Piet (in welke 

kleur dan ook) langs en komt de Kerst eraan. Allerlei activiteiten die juist kleur geven aan de school. 

Voor je het weet is het dan 2017. We starten met de voorlichtingen voor nieuwe leerlingen en de 

examenkandidaten zien het examen dichterbij komen. De overige leerlingen krijgen meer zicht op hun 

resultaten en gaan bedenken welke keuzes zij kunnen en/of moeten maken. 

Eén ding is zeker: we gaan ons niet vervelen…. 

 

Met vriendelijke groet, 

P. Wind 

Directeur Wolfert Lyceum  

 

Danielle Wuisman 

Voor een aantal ouders een bekende naam. Onze oud teamleider van het vwo op 

het Wolfert Lyceum, Danielle Wuisman, is benoemd tot directeur van onze andere 

vestiging in Rotterdam Hillegersberg (Wolfert Dalton). We wensen haar veel 

succes toe. 

 

Convenant ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’ 

Ongeveer 50 scholen in het voortgezet onderwijs (vo) gaan de komende jaren met vier Rotterdamse 

hogescholen werken aan het verbeteren van de aansluiting voor vo-leerlingen in het hbo. Het 

Wolfert Lyceum heeft dat op 10 november bekrachtigd met de ondertekening van het convenant 

‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’. 

 

Voor veel havo-scholieren is de overgang naar een vervolgopleiding in het hbo groot. In de regio 
Rotterdam valt ruim een derde van de havisten tijdens het eerste jaar van hun hbo-studie uit of 
wisselt na het eerste jaar van opleiding. Het convenant onderstreept het belang van regionale 
samenwerking om de overgang van leerlingen naar het hbo te verbeteren en daarmee hun kans op 
studiesucces te vergroten.  
 
De scholen ontwikkelen samen activiteiten op het gebied van 
loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB), training van hbo-vaardigheden en 
vakinhoudelijke aansluiting (Nederlands, wiskunde en economie). Ook 
worden er activiteiten ontwikkeld om de doorstroom te monitoren, zodat het 
voor vo-scholen meer inzichtelijk is hoe het hun oud-leerlingen in het hbo 
vergaat. Voor elk thema is een werkgroep opgericht die onderzoekt welke 
activiteiten er nodig zijn en aanbevelingen doet voor verbetering.  
 

http://www.wolfert.nl/dalton/
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Een goed voorbeeld daarvan is de ingebruikname van het LOB-cv, een digitaal instrument dat 
leerlingen voorbereidt op de studiekeuzecheck en de start van het hbo. Een ander voorbeeld is de 
aanbeveling om het profielwerkstuk te gebruiken voor het oefenen van hbo-vaardigheden.  
Bijna elke vo-school met een havo/vwo-afdeling in de regio Rotterdam-Rijnmond en de Drechtsteden 
heeft het convenant getekend. De Rotterdamse hogescholen zijn Hogeschool Inholland, Thomas 
More Hogeschool, Codarts en Hogeschool Rotterdam. Kijk voor meer informatie op: 
https://aansluiting-voho010.nl/ 
 
Ouderbijdrage 

Dank aan de ouders die betaald hebben. Mocht u de ouderbijdrage vergeten zijn te betalen, dan 

ontvangt u binnenkort een herinnering per mail vanuit het programma WIS Collect. Wis Collect is het 

systeem waarmee de Wolfert van Borselen groep facturen stuurt. Zijn hierover vragen, dan kunt u 

contact opnemen met de debiteurenadministratie van de Wolfert 

scholengroep(debiteuren@wolfert.nl). 

 

Rubber op de buitenvelden 

In de media stond onlangs dat sporten op voetbalvelden met rubber 

schadelijk voor de gezondheid zou kunnen zijn. Wij hebben begrepen dat het 

RIVM dit gaat onderzoeken. De leerlingen sporten vanaf de herfstvakantie 

binnen in sporthal De Zijde, dus voorlopig heeft dit geen gevolgen voor de 

lessen en de leerlingen. Zodra er meer bekend is, wordt dit meegedeeld.  

 

Kleine letters 

Leerlingen maken gebruik van  educatieve software. Extra oefenen kan natuurlijk nooit kwaad. Alleen 

blijkt dat leerlingen na het installeren van het programma soms ongevraagd benaderd worden met 

enquêtes, ongewenste reclame, enzovoorts, een gevolg van de aanmelding voor een programma 

waarbij persoonsgegevens voor de ingebruikname gevraagd worden. Na het invullen van deze 

gegevens, vragen de programma’s door het aanklikken van een vinkje om een akkoordverklaring. Pas 

voor het aanvinken dus goed op de kleine letters … 

 

Slagaderlijke bloeding wegens val op hekwerk 

Een leerling uit klas 1 speelde op vrijdag 23 september in de pauze met klasgenoten op de dijk. De 

kinderen gooiden elkaar van de dijk. De leerling kwam daarbij heel ongelukkig met haar nek tegen de 

bovenzijde van het hek en kwam in gevaar door een slagaderlijke bloeding. Dankzij snel en 

doortastend optreden van Wolfert Lyceum medewerkers en leerlingen en personeel van de 

ambulance, de traumahelikopter en twee politiebussen kwam er tijdig hulp. De leerling werd onder 

begeleiding van haar mentor met de ambulance naar het Erasmus MC gebracht en onderging 

‘s avonds in het Sophia Kinderziekenhuis een operatie. Alle leerlingen werden halverwege deze pauze 

naar hun klas begeleid en later in de klas geïnformeerd. Ze waren vanzelfsprekend bijzonder onder 

de indruk van deze gebeurtenis. Ouders/verzorgers werden per mail geïnformeerd, zodat hun 

kinderen thuis goed opgevangen werden. De leerlingen en medewerkers die er van dichtbij mee te 

maken hadden, zijn door een traumateam opgevangen. Nu alle spanning gedaald is, kunnen we 

stellen dat iedereen binnen het Wolfert Lyceum een groot compliment verdient. De collega's voor 

hun daadkrachtig handelen en de leerlingen voor hun goed reageren bij dit ongeluk. Dit had heel 

anders kunnen verlopen. De leerling heeft veel geluk gehad en is inmiddels op donderdag 29 

september gestart met twee uur les per dag. We kijken per dag of ze dit vol kan houden. Er zijn 

aparte afspraken omtrent toetsen en huiswerk gemaakt. We wensen de leerling een goed herstel.  

https://aansluiting-voho010.nl/
mailto:debiteuren@wolfert.nl
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Nadien kwamen vragen bij ons binnen, zoals: 

 

Hoe zit het met de privacy, gaven ouders/verzorgers toestemming tot berichtgeving?  

Voordat een andere naam naar buiten gaat, moet de school wel een naam communiceren om te 

informeren. Kinderen kennen elkaar goed op onze school en er gingen geruchten over andere 

namen. Wij hebben bewust de achternaam van de leerling niet genoemd omwille van de privacy.  

Velen hebben achteraf aangeven dat ze het erg fijn vonden dat we iedereen zo goed op de hoogte 

hielden.  

 

Graag willen we een kaartje/cadeautje afgeven of bezoeken? 

Omwille van de privacy geven we geen adresgegevens door, maar bij de receptie verzamelen we de 

attenties. Namens school is direct een boeket bloemen bezorgd op het huisadres bij thuiskomst uit 

het ziekenhuis. Verder heeft de mentor met twee klasgenoten de leerling bezocht en reikte daarbij 

alle kaarten/cadeautjes uit. Hartelijk dank hiervoor. 

 

Hoe zit het met de veiligheid op school is het mogelijk om uit de ramen te springen?  

Absoluut niet. De ramen op het Wolfert Lyceum kunnen slechts tot een kier open. 

 

Hoe heeft dit ongeval kunnen plaatsvinden? 

Uiteraard is onderzocht hoe dit ongeval heeft kunnen plaatsvinden en belangrijker hoe we dit 

kunnen voorkomen in de toekomst. Hierover is ook contact met de gemeente Lansingerland. Samen 

met Melachthon (hetzelfde hekwerk) wordt overlegd hoe een ongeluk voorkomen kan worden. 

 

Adresgegevens in Magister 

Bij het bellen naar ouders merken we soms dat een telefoonnummer onjuist is. Graag willen we uw 

gegevens up-to-date houden, maar daarvoor hebben we uw hulp nodig. Wilt u s.v.p. met uw 

ouderaccount inloggen in Magister en controleren of uw persoonlijke gegevens juist zijn? Wijzigingen 

kunt u via het contactformulier op de site doorgeven. 

 

Gratis MS office 365 

Omdat de Wolfert van Borselen scholengroep een overeenkomst met Microsoft heeft, krijgen alle 

leerlingen gratis de officiële laatste versie van Office. Tijdens je schoolloopbaan op het Wolfert kan je 

hiervan gebruik maken. Klik hier: https://slim.nl/Shop/Registration.aspx om je aan te melden (vul het 

schoolmailadres in). Je ontvangt dan een bevestiging per mail met verdere uitleg. Met vragen kun je 

altijd terecht bij onze ICT-medewerker de heer Campo (rca@wolfert.nl) 

 

Fietsen en scooters 

Hierboven hebben jullie kunnen lezen hoe nodig het kan zijn dat de 

ambulance of de brandweer onze school goed kunnen bereiken. De 

brandweer vindt dat zo belangrijk dat we een flinke boete kunnen krijgen 

als de toegangsweg geblokkeerd is, bijvoorbeeld door fietsen of scooters. 

Daarnaast krijgen we soms klachten dat er bij harde wind veel schade aan 

fietsen ontstaat. De oorzaak hiervan is dat de meeste fietsen niet op de 

juiste plek staan of op de juiste manier in het rek zijn  gehangen.  

  

https://slim.nl/Shop/Registration.aspx
mailto:rca@wolfert.nl
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We voeren vanaf vandaag ons fietsbeleid strakker uit en nemen de volgende maatregelen: 

● fietsen moeten in het fietsenrek worden opgehangen; 

● fietsen met een mand, krat of die niet in het rek kunnen, zet je bij de lage rekken. 

● bromfietsen/scooters staan voor het hek tussen Melanchthon en Wolfert Lyceum, rechts vanaf 

het fietspad aan de kant van het elektriciteitshuisje (blokkeer het hek niet). 

● De fiets van leerlingen die bovenstaande tekst niet willen begrijpen wordt vastgezet en pas om 

17 uur losgemaakt. Er wordt in geen enkel geval een uitzondering gemaakt. 

 

Nog meer fietsen … 

De donkere dagen komen er helaas weer aan, dus zorg dat je op de fiets veilig en zichtbaar bent. De 

politie gaat komende maanden (terecht) controleren op de fietsverlichting (ook bij volwassenen!). 

 

Jassen 

De donkere dagen brengen ook met zich mee dat de winterjassen weer aan moeten. Die jassen 

moeten op school opgeborgen worden in kluisjes. Jassen die op de gang liggen, of verstopt worden 

achter planten, prullenbakken of pilaren, worden afgegeven bij de receptie en mag je daar een half 

uur na je laatste les ophalen. 

 

Personeel  

● Mevrouw Folmer (scheikunde) is helaas nog ziek. Gelukkig gaat het al iets beter. Wij zijn tevreden 

dat wij snel een adequate oplossing hebben gevonden voor de lessen in leerjaar 5V en 6V in de 

persoon van de heer Van Meer. 

● De heer Bernhart (aardrijkskunde) is kort in het ziekenhuis opgenomen. Gelukkig valt alles erg 

mee en gaat hij zijn lessen weer hervatten.  

 

Geboren 

● Mevrouw K. Kalman, docent beeldende vorming, heeft een dochter: IVEY.  

● De heer T. den Boer, docent wiskunde, heeft een zoon: Noud. 

● Mevrouw L. van den Berg, docent drama, heeft een dochter: Femm. 

 

 

 

 

*** EINDE *** 


