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OR-vergadering Wolfert Lyceum 
 
 

Datum: 13-11-2017 
 

Aanwezigen:  
Katja Tas  
Veerle Mooij  
Agnes Brouwer  
Petra v/d Broek  
Danielle Karst  
Yvonne Kaspers-Verdoes 
Annemieke van Heumen-de Groot 
Peter van Dam  
 
Peter Wind (directeur Wolfert Lyceum) 

Afwezig (met bericht): 
Carmen de Koning 
Sabine Besseling 
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: 

- Nog openstaand actiepunt: Peter moet nog verder met het benaderen van avond 
over puberbrein  

- notulen 18 september wordt goedgekeurd 
 
Ingekomen stukken: 
geen 
 
Mededelingen vanuit de directie: 
 
-Nieuwe folder Wolfert Lyceum is gereed. 
-Nieuwe website wordt 5 december actief 
-Thema avond hoe ga je met geld om actie: Peter komt met voorstel 
-Wintersportreis gaat niet door, de organisator heeft dit jaar geen tijd en er waren ook 
geen vervangers te vinden die het wilden organiseren. 
-Er is een discussie over examenuitreiking. Afgelopen jaar was het te druk in de 
beschikbare  ruimte in het Wolfert lyceum. Er is nu een optie voor de katholieke kerk in 
Berkel (Noordeindseweg). Maar daar zijn principiële bezwaren tegen. Wat vindt de OR? 
Meningen zijn verdeeld. Heeft voor- en nadelen. Wel dichtbij. Is ook goedkoper. 
-Nieuwbouw; 15 architecten zijn aangeschreven. Van deze 15 worden er uiteindelijk 3 
uitgekozen. 
-In december gaat Wolfert over naar een nieuw roosterprogramma. Deze geeft een betere  
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resultaten is de verwachting. 
-Weinig zieken. 
-Glazen wand is aangebracht voor brandveiligheid. Sprinkler installatie wordt verwijderd. 
 
rondje langs de velden 
-3e van het VWO bij docent Duits en Frans controleert DUP kaart. Is dat nog nodig? 
Alle jongens hadden geen DUP score. Controle is nodig.  
antw. school promoot eigen verantwoordelijkheid. Dit groeit in de loop van de jaren. Vanaf 
3e jaar is de controle minder. 
  
-De lift wordt wel eens gebruikt door leerlingen die dat eigenlijk niet mogen. Heeft er een  
incident plaats gevonden? 
antw. Peter: Vorige week zijn er een 9 tal leerlingen gaan springen in de lift  waardoor de 
lift kapot is gegaan. Deze leerlingen hadden geen liftpas en mochten er geen gebruik van 
maken. Deze 9 personen zijn zichtbaar op de camera. Kosten dik 500 euro worden 
verhaalt op de 9 personen. 
 
-Halloween alleen voor de brugklas, is dat in bewuste keuze? Ja. Hogere klassen vertonen 
ander gedrag. 
-In 3V3 is er bij biologie een onverwachte SO gegeven. Is dat de bedoeling? Ja dat kan. 
 
-2V hebben een Duitse SO gehad, over grammatica, terwijl er over grammatica nog geen 
les was geweest. Veel kinderen waren verrast. Gaat dit vaker voorkomen?  
antw. Peter houdt het in de gaten en gaat het bespreken. 
 
-Er ontbreken nog steeds boeken. Hoe kan dat? 
antw. Peter: Er liggen nog steeds boeken te wachten op school . Daarnaast zijn er nog 
boeken die wachten op een herdruk. De school is niet tevreden met de levering van van 
Dijk. 
 
Voorlichtingsavonden wie van de OR wil daarbij aanwezig zijn? 
9 januari:  Agnes, Annemieke 
22 januari: Petra, Danielle 
 
Open huis: 
15 februari: Katja, Agnes, (Peter, optioneel) 
 
PWS avonden: 
12 december PWS avond: (Carmen) 
14 december PWS avond: 
Peter mailt dit nog naar alle OR leden, daarna namen invullen. 
 
 
Planning volgende OR-vergaderingen schooljaar (2017-2018): Starttijd 19.45 uur 

 15 jan 2018 

 9 apr 2018 

 25 juni 2018 
 
 
 

 


