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OR-vergadering Wolfert Lyceum 
 
 

Datum: 18-09-2017 
 

Aanwezigen:  
Katja Tas  
Veerle Mooij  
Agnes Brouwer  
Petra v/d Broek  
Danielle Karst  
Carmen de Koning  
Peter van Dam  
 
Peter Wind (directeur Wolfert Lyceum) 

Afwezig (met bericht): 
Annemieke van Heumen- de Groot –  
Yvonne Kaspers-Verdoes  
Maaike Visser (zonder bericht) 

 
 
Vaststelling agendapunten: 

1. Notulen vorige vergadering 18-09-2017 
2. Van de directie 
3. Rondje langs de velden 
4. Planning nieuwe vergaderdata volgend schooljaar 

 
Notulen + actiepunten vorige vergadering 26-06-2017: 

- Veel vacatures zijn toch ingevuld. Nieuwe docenten worden intern goed begeleid 
zodat ze snel en goed worden ingewerkt. 

- Nieuwbouw plannen zijn nog in discussie met de gemeente.  
- Vak Frans is besproken met docenten en wordt aan gewerkt om de cijferberekening 

duidelijk te krijgen. Tevens evaluatie van de methode. 
- Dalton urenplanner digitaal is nog in ontwikkeling. 
- DUP systeem wordt wel gebruikt, is wel eens mentor afhankelijk.  

 
Ingekomen stukken: 
geen 
 
Mededelingen vanuit de directie: 

 Examens zijn goed verlopen. Beste resultaat uit de regio. Ook van Rotterdam. 

 Schooljaar is slecht gestart met overlijden van leerlinge. School heeft alle leerlingen 
direct geïnformeerd met een eenduidig verhaal.  Ook condoleance georganiseerd 
voor alle leerlingen van Wolfert. 

 Van Dijk (boekenleverancier) is middels de verplichte aanbesteding de leverancier 
geworden voor Wolfert. De boekenleveringen zijn slecht verlopen bij aanvang van 
het schooljaar. 
Website en telefonisch was van Dijk slecht bereikbaar. 
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 Reizen (voor 1e, 3e en 4e klassen) zijn goed verlopen, behalve de organisatie voor 
de 2e klassen.  Locatie werd op het laatst gewijzigd( 2 aparte locaties). Eten was 
niet goed. Brood was oud. 

 Financiën van de OR voor de jaren 2014/2015, 2015/2016 zijn goed gekeurd door 
Carmen. 

 
Ouderavond, welk thema gaan we kiezen? 
Peter geeft aan dat een interessant onderwerp kan zijn financiële problemen van de 
bovenbouw.  
sub onderwerpen daarbij: 

- geld lenen aan vrienden/vriendinnen 
- rol ouders 
- Hoe ga je met geld om?  
- kleedgeld 
- zakgeld 
- zelf verdiend geld 

 
Voor onderbouw: 
Puberbrein 
 
actie: Peter gaat de organisatie benaderen die dit kan organiseren.  
 
Rondje langs de velden: 
Nieuwe docenten weten niet zo goed wat Dalton onderwijs is. 
antw; Peter: wordt wel bij de inwerkperiode meegenomen aan nieuwe docenten. 
In magister staat een melding dat een bepaalde leerling( met naam en toenaam) bepaald 
huiswerk moet maken. Het is vreemd dat dat voor de hele klas bekend wordt gemaakt. 
actie: Degene die dit onderwerp inbracht  zal de naam doorgeven van leerling en docent. 
 
Mogelijkheden voor maatschappelijke stage wordt deze helder verteld aan de leerlingen? 
antw: Peter geeft aan dat daar veel aandacht wordt besteedt. 
 
Positieve feedback. Zoon is erg enthousiast over de school. 
Bevorderingsnormen voor 3 VWO zijn die vastgelegd? Er wordt gezegd door de docent > 
7,5 . Dit klopt niet. actie: Peter gaat dit opnemen met docent. 
Er is iemand die bij Bob v/d Heijden de sportkleding heeft opgehaald die naar rook stinkt. 
Bedrijf wordt als niet klantvriendelijk ervaren. 
actie: antw. Peter gaat bellen met de firma om dit aan te geven.  
  
 
Planning nieuwe OR-vergaderingen nieuwe schooljaar (2017-2018): Starttijd 19.45 uur 

 13 nov 2017 

 15 jan 2018 

 9 apr 2018 

 25 juni 2018 
 
 
 

 


