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Nieuwsbrief augustus 2018 

 
Beste leerling, ouder/verzorger, 
 
Het jaar verloopt altijd sneller dan je wenst. Op dit moment is de school nagenoeg leeg, 
behalve de administratie, roostermakers en directeur. De schoonmakers hebben alle lokalen 
al leeggemaakt en zijn aan het boenen, waardoor het hele pand ruikt naar 
schoonmaakmiddel. De school richt zich alweer op een nieuw jaar. 
 
Al met al een bewogen schooljaar met tragische dieptepunten; het overlijden van een leerling 
en een personeelslid, die de gemeenschap diep raakte. Hier bleek hoe verbonden we als 
school met elkaar zijn. Ook meer dan normale organisatorische problemen. Het 
roosterprobleem in januari was heel vervelend voor leerlingen en personeel. 
Gelukkig ook goede zaken: een mooie instroom van nieuwe leerlingen, mooie bouwplannen 
voor uitbreiding van het gebouw, goede resultaten in de leerjaren en het examenjaar 
stemmen tot tevredenheid. Wie afgelopen maand het Wolfert School’s Out Festival zag op 
het plein, ervaarde hoe goed de sfeer op school is. Dat kan alleen als iedereen zich daarvoor 
inzet. Een compliment voor iedereen, want een school als het Wolfert Lyceum zijn we 
samen! 
 
Ik wens jullie een fijne zomer!  
 
Met vriendelijke groet, 
Peter Wind 
Directeur Wolfert Lyceum  
 
Wolfert van Borselen scholengroep 50 jaar & Wolfert Lyceum 10 jaar 
Een dubbel jubileum: de Wolfert van Borselen scholengroep bestaat komend schooljaar 50 
jaar en het Wolfert Lyceum 10 jaar. Dit vraagt om een groot feest. In de tweede helft van het 
schooljaar zijn er diverse activiteiten. Na de zomervakantie volgt er meer nieuws... 
 
Trots op onze leerlingen 
Wederom mooie uitslagen. Bij de havo uitstekend: 98%, bij het VWO: 90%, iets minder dan 
we gewend zijn. Maar de getallen zijn relatief, dit schooljaar hadden we de twee beste 
VWO-ers uit de geschiedenis van het Wolfert Lyceum. De spreiding in resultaten was bij 
deze groep groot. Al met al zijn we heel tevreden met het resultaat! 
 
Rooster 
Het basisrooster is klaar en de roostermakers besteden nu de tijd om te optimaliseren. Het is 
niet eenvoudig om voor zoveel leerlingen en docenten een mooi passend rooster te maken. 
Met name in de bovenbouw is het clusteren een ingewikkelde activiteit. Uitgangspunt is dat 
de docenten van de voorexamenklas (4H en 5V) meegaan naar de examenklas, maar 
wegens personeelswisselingen en ouderschapsverlof van een aantal docenten is dat niet 
altijd mogelijk. De definitieve roosters worden op maandag 27 augustus via de Zermelo app 
bekendgemaakt. Voor de nieuwe brugklassers wordt het rooster door de mentor op dinsdag 
28 augustus in de klas besproken. 
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Er zijn aan het begin van elk schooljaar altijd enkele zaken die niet goed in het rooster staan. 
Behoudens kleine wijzigingen die gelijk verwezenlijkt kunnen worden, leiden deze zaken 
vaak tot grote roosterwijzigingen. Gelijk aan voorgaande jaren worden die verzameld bij de 
roostermaker en in de reisweek van leerjaar 1, 2 en 4 verwerkt.  
 
Toestemmingsverklaring 
Ook wij ontkomen niet aan de bureaucratie van allerlei privacy verklaringen. Elk jaar moeten 
ouders/verzorgers een verklaring ondertekenen dat zij akkoord gaan (of niet) met het 
publiceren van foto’s van hun zoon/dochter op de website of andere media. Op Wolfert 
Lyceum is dat simpel. Wij hebben alleen de website en Facebook van de Ghana reis. Andere 
zaken, zoals Instagram e.d.. gebruiken we niet. Na de vakantie mailen we deze verklaring 
naar de ouders/verzorgers. Wij moeten deze verklaring hebben of u nu wel of niet 
toestemming geeft! Leerlingen vanaf 16 jaar moeten zelf tekenen. 
 
Indien we gebruik maken van een foto van leerlingen voor PR-doeleinden, zoals de folder, 
vragen we altijd apart toestemming aan ouders/verzorgers. De leerling staat in deze foto’s 
altijd prominent in beeld, daarom de aparte toestemming. Op de website is dat veel kleiner 
Mocht u geen toestemming verlenen en uw zoon/dochter verschijnt per abuis toch op een 
medium gebruikt door de school, wilt u dan contact opnemen met Jackie van der Gaag 
(jga@wolfert.nl)? 
 
Bovenstaand geldt uitsluitend voor ons gebruik van media als school. Foto’s die leerlingen 
van elkaar maken of gemaakt worden door de vrije pers vallen buiten onze 
verantwoordelijkheid. 
 

Bouwzaken 
Afgelopen week zijn er drie noodlokalen geplaatst op het schoolplein. Deze 
lokalen zijn voorzien van een Prowise bord. In de vakantie worden extra ramen 
geplaatst, tevens worden er screens aan de wijkzijde voor de ramen 
gemonteerd. 
 

Ook de planning van de aanbouw verloopt redelijk naar wens. Helaas loopt het door allerlei 
procedures soms wat traag, maar de plannen vorderen. Hobbels in het proces kunnen o.a. 
de verwachte leveringstijd van materialen zijn. De bouwmarkt staat in Nederland onder druk 
en dat is te merken. In ieder geval blijft de planning dat we met de start van schooljaar 2019-
2020 gebruik kunnen maken van de nieuwe ruimtes. Het is spannend… 
 
Start nieuwe schooljaar  
Op dinsdag 28 augustus 2018 start klas 1 om 13.15 uur en 
overige klassen om 14.00 uur met een mentorprogramma en 
het ophalen van de boeken. Neem hiervoor een stevige tas 
mee. Op de site tref je HIER alle informatie aan (o.a. welke 
boeken je krijgt). Tip: maak er een wekelijkse gewoonte van 
om de website te bekijken, zodat je altijd op de hoogte bent. 
 
Aanvullende leermiddelenlijst 
Hier kun je alle aanvullende leermiddelen vinden: https://www.vandijk.nl/boekenlijst/Wolfert 
Uiteraard ben je niet verplicht deze artikelen te kopen bij Van Dijk Educatie (je kunt 
bijvoorbeeld ook terecht bij Osinga, Bol.com, marktplaats, plaatselijke boekhandel, enz.) 
 
Boek vergeten in te leveren? 
De boekinname was op donderdag 5 juli. Ben je een boek vergeten in te leveren, dan kan je 
het boek met het inleverformulier (belangrijk!) tot 1 augustus gratis opsturen naar Van Dijk 
Educatie, afdeling retouren, antwoordnummer 600, 8260 WN KAMPEN. 
 

mailto:JGA@wolfert.nl
https://www.wolfert.nl/lyceum/schoolinfo/schoolkosten-en-boeken/#tab-id-2
https://www.vandijk.nl/boekenlijst/Wolfert
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Cambridge Engels / afronding IB  
Op het Wolfert Lyceum is het voor leerlingen mogelijk om internationale taalcertificaten te 
halen. Zo is er het DELF Frans voor het vwo, het Anglia voor Engels in de onderbouw 
havo/vwo en het IB voor Engels in de bovenbouw vwo. 
 
Vanaf volgend schooljaar 2018-2019 blijven we hiermee doorgaan, maar 
vervangen we het IB door het Cambridge en voegen het Cambridge ook 
aan de havo toe. Op het Wolfert Lyceum kun je dus straks in de havo, 
maar ook op het vwo Cambridge certificaten halen. Cambridge is een 
internationaal erkend diploma dat toegang geeft tot o.a. buitenlandse 
universiteiten en belangrijk is in het (inter)nationale bedrijfsleven. Je kunt 
er HIER op de Cambridge website alles over lezen. De Cambridge 
certificaten die we gaan aanbieden zijn: 
 
voor de havo: 
- FCE (Cambridge English First for Schools) en voor degene die een hoger niveau aankan, 
bestaat de mogelijkheid om verder te gaan met het leren van Engels met behulp van hogere 
toetsen (CAE, CPE). 
 
voor het vwo: 
- CAE (Certificate in Advanced English) en CPE (Certificate of Proficiency English). 
 
Uiteraard doen we dit gefaseerd, dus de leerlingen die momenteel IB doen, ronden dit in 6 
vwo af. Bij eventueel doubleren in 5 vwo bestaat de mogelijkheid om aan te sluiten bij de IB 
groep van 6 vwo, tenzij dit botst met het rooster van de gedoubleerde leerling. In dat geval 
kan er geen lesgarantie worden gegeven.  
 
De kosten voor IB in het laatste jaar zijn €275,- (incl. €225,- examenkosten). Mocht het 
certificaat niet behaald worden, dan bestaat er in bepaalde gevallen de mogelijkheid het vak 
te herkansen tegen de betaling van een nader te specificeren tarief. De herkansing vindt 
plaats in het daaropvolgende schooljaar. Een herkansing kan alleen plaatsvinden na overleg 
met en instemming van de IB coördinator van de Rotterdam International Secondary School 
(RISS), de heer Robert De Bruin, op wiens IB-licentie Wolfert Lyceum deelneemt aan het IB-
programma.  
 
De leerlingen uit 5 havo doen het Cambridge examen in 2019 tijdens de meivakantie, terwijl 
ook de laatste IB-groep het IB examen aflegt. 
 
Voor meer informatie over Cambridge, neem contact op met mevrouw Savannah Barents 
(sbt@wolfert.nl) en voor IB met de heer Stijn Simkens (ssi@wolfert.nl). 
 
Adreswijzigingen? Bezoek (tand)arts? Enzovoorts 
Het is belangrijk tijdig (mail)adreswijzigingen, bezoeken aan (tand)arts, enzovoorts aan ons 
door te geven. U kunt dit heel eenvoudig doen via onze website, klik HIER.  
 
Reizen klas 1, 2, 4 en Beta+plus 
Op de site staat alle informatie over de reizen in klas 1, 2, 4 en Beta+. De reizen zijn al heel 
snel na de zomervakantie! De factuur hiervoor ontvangt u voor de zomervakantie via 
‘Wiscollect’. U krijgt daar als ouder/verzorger een mail over. 
 
  

http://www.cambridgeenglish.org/nl/exams-and-tests/general-english-and-for-schools/
https://www.wolfert.nl/lyceum/contact/formulieren/
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Juniormentoraat 
Oudere leerlingen helpen jongere leerlingen. Een prachtige 
daltongedachte. Deze gedachte komt al tot uiting tijdens het tutorleren en in 
de daltonuren, maar nu ook in het juniormentoraat. In het schooljaar 
2018/2019 starten we namelijk met het juniormentoraat op het Wolfert 
Lyceum. Leerlingen uit 5 vwo mogen juniormentor worden van een 
brugklas. Ze zijn het gehele jaar verbonden aan een bepaalde brugklas. Ze 
gaan mee op kamp, mee op excursies met die brugklas, zijn de vraagbaak 
in de wandelgangen en in gezamenlijke daltonuren, wonen (als het rooster 
het toelaat) af en toe een mentorles bij, enzovoorts. Kortom: een hulpje van 
de mentor en een veilige vraagbaak voor de nieuwe leerlingen van onze school. 
Helaas kunnen 4 havo leerlingen geen juniormentor worden, omdat zij zelf op reis zijn tijdens 
het brugklaskamp. Het meegaan met het brugklaskamp is een zeer essentiële taak van een 
juniormentor en daarom kunnen we alleen gebruik maken van 5 vwo leerlingen. Deze 
leerlingen zitten nu uiteraard nog in 4 vwo en hebben in mei een mooie motivatiebrief 
geschreven. Want juniormentor, dat word je niet zomaar, daar moet je een selectie voor 
doorlopen. Op 17 mei moesten alle motivatiebrieven binnen zijn en op 31 mei volgden de 
sollicitatiegesprekken met alle kandidaten. We hebben 10 enthousiaste juniormentoren 
aangenomen en gaan er met elkaar een topjaar van maken! 
Juniormentoren in de dop: heel veel succes! Omdat het juniormentoraat start komend 
schooljaar, zullen we het uiteraard evalueren. Als het bevalt (en daar gaan we wel vanuit), 
dan wordt het juniormentoraat een vast onderdeel op het Wolfert Lyceum. 
 
Met enthousiaste groet, 
Natasja Pompen 
Teamleider brugklas 
 
Personeel 
 Taco den Boer (TBO, docent wiskunde) en zijn vrouw zijn op donderdag 3 mei trotse 

ouders geworden van hun tweede kindje: Mats. Noud heeft er dus een broertje bij.  
 Lisette Crooijmans (LCR, docente Nederlands) heeft op zaterdag 7 juli een zoon 

gekregen, zijn naam is: Brecht. Het gaat goed en de kersverse ouders zijn super trots. 
 Yasar Sarikas (YSA, docent wiskunde) en zijn vrouw hebben op donderdag 12 juli een 

dochter gekregen, haar naam is: Rabia. Ze zijn enorm trots en zeer blij. 
 
Voor het nieuwe schooljaar zijn er nieuwe medewerkers:  

 Geert van der Burg (GBU), docent Nederlands 
 Majlen Dilweg (MDi), docente scheikunde 
 Marianne de Groote (MGT), docente Frans 
 Gabryelle Hartman (GHA), docente Engels 
 Wouter van Hest (WVH), docent Duits 
 Sean Ho (STH), docent economie 
 Jonay Michalski (JMI), docent Duits 
 Sandy Peters (SPE), docente geschiedenis 
 Reyhan Sakalli (RES), docente Engels 
 Kimberley van der Vegt (KVG), receptioniste (voorheen stagiair secretariaat) 
 Tess Vooges (TVO), docente beeldende vorming/CKV 
 Eva de Vos (EVO), docente klassieke talen 
 Yvonne de Wijn (YWi), docente wiskunde en roostermaker 
 Daan de Witte (DWT), docent Engels 

 
Ook leuk om te vermelden is dat mevrouw Dilweg en mevrouw Hartman oud leerlingen zijn 
van het Wolfert Lyceum. Zij wilden graag werken op hun ‘oude’ school. 
 
We wensen jullie veel plezier en succes op onze school! 
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We nemen afscheid van onze medewerkers: 
 Sanae Baddouri, docente geschiedenis (SBD) 
 Lotte van den Broek, docente lichamelijke opvoeding (LBO) 
 Krista de Geus, docente Nederlands (KGE) 
 Astrid van der Hoek, docent Duits (AHK) 
 Bryan Jansen, docent geschiedenis (BJN) 
 Sia de Jong, docente Engels (SJO) 
 Kirsten Kalman, docente beeldende vorming (KKA) 
 Dick Koene, teamleider brugklas (DKO) 
 Katarina de Lange, docente Duits (KKA) 
 Nadia Nasirkhan, docente Engels en Frans (NNA) 
 Astrid Roest, docente scheikunde (ARE) 
 Nina van de Vondervoort, docente beeldende vorming (NVO) 
 Eline van Yperen, docente klassieke talen (EYP) 

 
Onze dank gaat ook uit naar onze twee interim-docenten (i.v.m. zieke collega’s): 

 Wim Branderhorst, docent Duits (WBR) 
 Auora Brokke, docent Engels (ABE) 

 
Dank voor alle momenten die we hebben gehad en wat we van elkaar mochten leren! 
 
 
 


