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OR-vergadering Wolfert Lyceum 
 
 

Datum: 08-05-2017 
 

Aanwezigen:  
Yvonne Kaspers-Verdoes 
Katja Tas  
Anneke Affourtit  
Veerle Mooij  
Agnes Brouwer  
Peter Van Dam  
Sabine Besselink  
Carmen de Koning  
Peter Wind (directeur Wolfert Lyceum) 

Afwezig (met bericht): 
Annemieke van Heumen- de Groot  

 
 
Vaststelling agendapunten: 

1. Notulen vorige vergadering 13-03-2017 
2. Evaluatie Thema-avond OR 
3. Ingekomen mail: Schoolregels mbt toetsen 
4. Van de directie 
5. Rondje langs de velden 
6. Planning nieuwe vergaderdata volgend schooljaar 

 
Notulen vorige vergadering 13-03-2017: 

 Er is een nieuwe teamleider voor de onderbouw gevonden: mw. Pompen. Deze week 
worden de ouders op de hoogte gesteld.  

 Actiepunten: 
o Financiën OR 2014-2015 én 2015-2016 doornemen met Peter. Financiële 

administratie heeft klaargemaakt. Carmen en Annemieke maken hiervoor een 
afspraak en nemen direct de financiën voor 2016-2017 hierin mee. 

o Aan leerlingen doorgeven dat Beta+ geen studiepunt oplevert: afgerond.  
o Kwijtraken ingeleverd huiswerk Frans: is besproken met de docent Frans. Kwam 

hem niet bekend voor, maar zal er strenger op letten.  
 
Evaluatie Thema-avond OR: Computergebruik, social media en pubers  
(Datum: 28-03-2017) 
De thema-avond was goed bezocht: Er waren in totaal circa 95 ouders en enkele 
docenten aanwezig.  
Geslaagde avond; interessant onderwerp en veel behandeld in de presentatie. Iets meer 
diepgang of handvatten zou prettig zijn geweest. Er zijn geen voorschriften over ‘hoe 
lang/wat is normaal?’ wat enerzijds fijn was (als ouders zelf verantwoordelijk) en werd het 
gamen/social media vanuit een ander (positiever) perspectief belicht. Maar anderzijds ook 
niet prettig omdat je als ouder een referentiekader wil.  
In de presentatie werd gewezen op de site van ‘mijnkindonline’ om nadere informatie op te 
zoeken.   
Actiepunt: Katja mailt de andere genoemde sites naar Peter. 
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Ingekomen mail: Schoolregels mbt toetsen 
Het probleem dat de ouders van een leerling van 2VWO inbrengen, betreft de omvang van 
de toetsen en s.o.’s: Een s.o. van 2VWO in maart omvatte de leerstof die vanaf begin van 
het jaar behandeld is, wat onevenredig groot is voor een s.o. en niet conform het 
leerlingstatuut. Hierover heeft de leerling (als klassenvertegenwoordiger) via mail 
gecommuniceerd met de docent. Ook de teamleider is hierbij betrokken geweest, en heeft 
aangegeven dat zij hier geen zeggenschap over heeft (is een zaak van de sectie Duits). 
Tot een overeenstemming kon dus niet gekomen worden. Het probleem heeft tot aardige 
onrust geleid in de klas. 
 
Ouders willen het probleem daarom inbrengen in de OR. Het probleem lijkt uit 
verschillende deelproblemen te bestaan: 

 Ouders voelden zich niet gehoord door de teamleider en de leerkracht Duits (heeft niet 
gereageerd naar ouders, wel naar leerling zelf overigens).  

 Het zou niet moeten kunnen dat het eigen leerlingstatuut niet gevolgd wordt.  
 
Dat herhaling noodzakelijk is om een taal goed te leren beheersen en dat er voortgebouwd 
moet kunnen worden op voorgaande lesstof lijkt ons allen logisch. Het probleem lijkt vooral 
veroorzaakt door het idee dat bij de leerlingen leeft dat zij alle woordjes én zinnen én 
werkwoordsvervoegingen/regels uit hun hoofd moeten leren en dat alles dus toetsstof kan 
zijn. Mogelijk zit hier wel enige nuance in. Al pratende komen we als OR op een mogelijke 
oplossing: Het zou fijn zijn als er een helderder overzicht zou komen wat er iedere keer 
herhaald moet worden (bv woordjes en werkwoordvervoegingen), zodat de toetsstof te 
overzien is.  
 
Actiepunt Afgesproken is dat ouders de mailwisseling aanleveren aan Peter.  
Peter zal het bespreken met de sectie Duits en de docent Duits.  
Peter meldt terug aan ouders en OR wat hieruit gekomen is. 
 
Mededelingen vanuit de directie: 

 Technisch upgraden van website, zodat deze makkelijker leesbaar wordt op allerlei 
verschillende computers/telefoons/tablets. 

 Examens gaan komende woensdag starten. Peter heeft er een goed gevoel over. Voor 
de vakantie zijn de spoedcursussen per vak geweest, waarin de leerlingen één dag 
lang nogmaals helemaal ondergedompeld worden in het vak en alle leerstof de revue 
passeert/oefenexamens gedaan en nabesproken worden. Ook in de vakantie hebben 
leerlingen spoedcursussen via Lyceo gevolgd en zijn enkele docenten extra naar 
school gekomen om met individuele leerlingen te werken om hen zo alle kansen te 
bieden om te gaan slagen voor het examen.    

 Er zijn weer heel wat nieuwe docenten nodig, wat weer een lastige taak zal gaan 
worden. Op sommige scholen worden zelfs lease-auto’s geboden en worden er hoge 
salaris(schaal)-vragen gesteld. Hoe houdt het Wolfert de docenten in huis? Zorgen 
voor een goede sfeer, goed teamverband. Peter krijgt geen extra gelden vanuit de 
gemeente Lansingerland, terwijl andere (omliggende) gemeenten vaak wel potjes 
hebben.  

 
Rondje langs de velden: 

 In het verleden werden de examenkandidaten opgehaald met een limousine (de 
dames) en brandweerauto (de heren). Waarom is dat nu niet meer? Peter: dit is toen 
ingezet omdat er weinig kandidaten waren, waardoor er wat uitgebreider aandacht aan 
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besteed moest worden om ‘er wat van te maken’. Met het huidige aantal 
examenleerlingen is dat niet meer mogelijk. 

 OR-website: namen up-to-date maken en notulen vergaderingen op de site zetten: 
Actiepunt van Katja 

 Scheikunde (3V): toets werd afgenomen terwijl de toetsstof nog niet behandeld was. 
Leerlingen hebben hiertegen geageerd, toets werd toch afgenomen. Toetsresultaat 
waar blijkbaar dusdanig slecht dat de docent heeft besloten deze toets niet mee te 
tellen, extra lessen te geven en de toets opnieuw af te gaan nemen. Peter geeft aan 
dat hij blij is dat de docent heeft besloten dat de toets niet meetelt. Het maken van een 
toets kan ook een leerresultaat zijn.      

 
Planning nieuwe OR-vergaderingen huidig schooljaar: Starttijd 19.45 uur 

 26-06-2017 
 
 
Actiepunten: 
 

Uit 
vergadering: 

Actiepunt: Actie voor: Deadline: 

12-09-2016 Financiën OR 2014-2015 én 2015-2016 
doornemen met Peter. 

Annemieke 
Sabine 

 

31-10-2016 Aan leerlingen doorgeven dat Beta+ geen 
studiepunt oplevert 

Peter Afgedaan 

02-02-2017 Aanwezigheid  
- 28-03-2017: thema-avond OR 

Allen Afgedaan 

02-02-2017 Kwijtraken ingeleverd huiswerk Frans Peter Afgedaan 

13-04-2017 Herinneringsmail aan aangemelde ouders 
voor Thema-avond. 

Katja Afgedaan 

08-05-2017 Mailen interessante websites mbt social 
media en gaming naar Peter om in de 
nieuwsbrief te vermelden. 

Katja  

08-05-2017 Bespreken toetsinhoud s.o. Duits met 
docent Duits/sectie Duits. Terugmelding 
naar ouders en OR. 

Peter  

08-05-2017 Notulen OR-vergadering van januari 2017 
(en na deze vergadering ook notulen 13-
03-2017) op de site laten zetten door 
Jackie vd Gaag.  

Katja  

08-05-2017 Namen van OR-leden op de site updaten. Katja  

 
 
 
 
 

 


