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Nieuwsbrief dinsdag 28 augustus 2018 

 
Beste leerling, ouder/verzorger, 
 
De zomervakantie is voorbij en we starten het nieuwe schooljaar met fijn nieuws: twee 
examenkandidaten, die wegens omstandigheden in het derde tijdvak enkele examens 
moesten maken, zijn geslaagd! We zijn ontzettend blij en trots op ze! Er wordt voor deze 
leerlingen een aparte diploma-uitreiking georganiseerd in nauw overleg met mentoren, 
geslaagden en familie.  
 
Dat maakt onze slagingspercentages voor de havo 98,3% en het vwo 94,5%. Een prachtig 
begin van ons schooljaar. Laten we met zijn allen: leerlingen, ouders/verzorgers en 
medewerkers er dit schooljaar een mooi vervolg aan geven! 
 

Met vriendelijke groet, 

Peter Wind 

Directeur Wolfert Lyceum 

Start van het schooljaar 

Het kost natuurlijk tijd om alle leerlingen na de zomervakantie weer goed op de rit te zetten, 

maar er zijn enkele activiteiten die het rooster even op zijn kop zetten: 

Woensdag 29 augustus 
De nieuwe brugklassers hebben morgen, woensdag 29 augustus een ICT dag, om ze een 
goede start te geven. Dit betekent dat de mentoren uit het eerste leerjaar die dag actief bezig 
zijn met hun klas en geen lesgeven aan de andere leerjaren. Er komt voor woensdag een 
aangepast rooster. Ook voor andere leerjaren zijn er dit schooljaar diverse 
informatiemomenten, dus blijf het dagrooster in Zermelo dagelijks in de gaten houden. 
 
Week 37 (maandag 10 t/m vrijdag 14 september) 
De derde lesweek is de reisweek. De leerlingen uit klas 1, 2 en 4 zijn op reis. De leerlingen 
uit klas 3 havo/vwo en 5 vwo krijgen een aangepast lesprogramma met diverse lessen en 
activiteiten. De leerlingen uit klas 5 en 6 zijn bezig met het profielwerkstuk en 
vervolgonderwijs. Voor het profielwerkstuk volgen zij workshops en krijgen ze individuele 
begeleiding. De Vrije Universiteit komt een afvaardiging van verschillende studies 
voorlichting geven op school en onze leerlingen uit 5 havo trekken er op uit en gaan live 
beleven wat het betekent om bij Inholland een opleiding te volgen. 
 
Rooster in Zermelo, leerlingvolgsysteem in Magister 
Voorafgaand en tijdens de vakantie is er hard aan het rooster gewerkt. Vanaf vandaag 
(dinsdag 28 september) is het rooster zichtbaar in het programma Zermelo. Anders dan 
afgelopen jaar is het rooster (ook het dagrooster) in Zermelo leidend. In Magister staat het 
basisrooster. Wijziging in de loop van de week zijn niet altijd zichtbaar in Magister. Gebruik 
daarom altijd Zermelo als roosterinformatie. 
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Leerlingen hebben in de afgelopen maanden al kennis gemaakt met de Zermelo app. Voor 
ouders/verzorgers komt er een aparte mail met informatie over Zermelo. Het programma 
Magister blijft het leerlingvolgsysteem voor o.a. inschrijven daltonuren, studiewijzers, 
aanwezigheid en cijfers. 
 
Problemen met rooster? 
Elk schooljaar zijn er helaas leerlingen (met name in de bovenbouw), die een probleem 
hebben met het rooster. Zij moeten dit melden bij hun teamleider. De roostermakers lossen 
waar mogelijk deze problemen op en evenals afgelopen jaren, worden grote wijzigingen 
doorgevoerd na de reisweek. 
 
Lichamelijke opvoeding 
Het vak lichamelijke opvoeding wordt tot de herfstvakantie buiten gegeven op de locatie van 
voetbalvereniging CVV Berkel, Het Hoge Land 25 in Berkel en Rodenrijs. Het is ongeveer 
tien minuten fietsen vanuit school (voor routebeschrijving klik hier). Indien door de 
voorspelde weersomstandigheden besloten wordt binnen te gymmen in Sporthal de Zijde, 
komt dit z.s.m. op de website te staan.  
  
We sporten in het verplichte sporttenue dat te bestellen is via de sportwinkel ‘Bob van der 
Heijden’ (klik hier). Verdere informatie over het vak lichamelijke opvoeding: 
- De regels met betrekking tot het vak LO staan hier op de website. 
- Het melden van eventuele blessures gaat via een blessureformulier, deze is hier te vinden 
op de website. De leerling dient het formulier ingevuld en ondertekend mee te nemen naar 
zijn/haar docent LO. 
 
Schoolfotograaf 
Op woensdag 5 september komt de schoolfotograaf, er wordt zowel een portretfoto als een 
klassenfoto gemaakt.  
 

Informatieavonden klas 2 

De informatieavonden voor de ouders van de leerlingen van de 2e klas vinden plaats op 

woensdag 5 september voor de HAVO en donderdag 6 september voor het VWO. Er wordt 

informatie gegeven over o.a. de Ardennenreis, de samenwerking met de stichting YOUZ en 

het AIM-programma. Tevens is er de gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe 

mentor van uw kind. Beide avonden starten om 19:30 uur. 

Ouderraad 
De Ouderraad zoekt nieuwe leden, want wegens het behalen van een havo- of vwo-diploma 
van hun zoon/dochter namen enkele leden afscheid. De Ouderraad vergadert zesmaal per 
jaar op maandagavond en overlegt dan met de directie over allerlei zaken die spelen in en 
om de school. Tevens organiseren zij elk jaar een thema-avond. Op onze website staat hier 
meer informatie over de Ouderraad. De Ouderraad vergaderingen zijn openbaar en de 
eerstvolgende vindt plaats op maandag 17 september om 19.45 uur. Komt u ook? 
 
Nieuwe lokalen 
Tijdelijk zijn er drie noodlokalen geplaatst op het schoolplein. In de vakantie zijn 
de tafels/ stoelen geplaatst, de Prowise borden en de wifi geïnstalleerd. In de 
reisweek komen er ramen aan de kant van het schoolplein. De lokalen staan in 
het rooster als B1, B2 en B3. 
 
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.  
 
  

https://goo.gl/maps/Sttt2s6KB9t
https://www.wolfert.nl/lyceum/schoolinfo/schoolkosten-en-boeken/#tab-id-7
https://www.wolfert.nl/lyceum/schoolinfo/regels-en-afspraken/#toggle-id-1
https://www.wolfert.nl/lyceum/wp-content/uploads/sites/3/2017/11/LO_brief_ouders_26-04-2012_1371027770_1371535392.pdf
https://www.wolfert.nl/lyceum/schoolinfo/ouderraad/
https://www.wolfert.nl/lyceum/contact/formulieren/
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Toestemmingsformulier (zie bijlage) 
Door de nieuwe privacywet is de school verplicht jaarlijks aan ouders/verzorgers van 
leerlingen jonger dan 16 jaar toestemming te vragen voor gebruik van beeldmateriaal op o.a. 
de website. Het gaat om foto’s van leerlingen tijdens schoolactiviteiten, zoals reizen. U kunt 
ervan uit gaan, dat we heel zorgvuldig deze foto’s kiezen. Op onze website staan daar 
voorbeelden van. Voor foto’s die gebruikt worden voor de jaarlijkse schoolbrochure wordt 
altijd apart aan ouders/verzorgers toestemming gevraagd. Leerlingen staan daar immers 
prominent in beeld.  
 
De toestemming moet elk jaar schriftelijk en we hebben als school deze verklaring van u 
nodig of u nu wel of niet toestemming geeft. Het is te begrijpen dat dit een enorme 
administratieve rompslomp is die alleen beperkt kan worden als iedereen meewerkt. 
De leerlingen krijgen deze week de verklaring mee en deze zit ook als bijlage bij deze 
nieuwsbrief. Wilt u er s.v.p. voor zorgen dat uw kind de verklaring uiterlijk vrijdag 7 
september inlevert bij de receptie? Alvast hartelijk dank! 
 
Personeel  
Op de valreep zijn in de vakantie twee nieuwe docenten aangenomen, dit zijn: mevrouw 
Vooges (TVO) voor beeldende vorming/CKV en de heer Boender (WBO) voor lichamelijke 
opvoeding. Beide nieuwe collega’s hebben een verplichting aan hun oude school en hun 
lessen worden tijdelijk waargenomen door andere vakdocenten. We heten onze nieuwe 
collega’s alvast van harte welkom! 
 
Geboren 
Zoals bekend heeft mevrouw Crooijmans (LCR) een zoon (Brecht) 
gekregen. Ze pakt na de herfstvakantie haar lessen Nederlands weer 
op. Tot die tijd nemen de collega’s uit de sectie Nederlands haar 
lessen waar. 
 
Op donderdag 12 juli is de heer Sarikas (YSA) trotse vader geworden 
van een dochter (Rabia).  
 

We wensen jullie veel geluk met je kindjes, wat een groot cadeau! 
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BIJLAGE 

 

 

Beste ouder/verzorger en leerling,  

Op onze school gebruiken wij beeldmateriaal, waaronder foto’s en video’s om te laten zien waar we 

mee bezig zijn. Het gaat hierbij om gebruik van beeldmateriaal op de website, in de nieuwsbrief, in 

de schoolkrant en op sociale media van de Wolfert van Borselen scholengroep. Opnames worden 

gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, zoals tijdens activiteiten, schoolreizen en lessen. Ook 

uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.  

We gaan zorgvuldig om met foto’s en video’s. Beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen 

ondervinden plaatsen we niet. Als we foto’s en video’s plaatsen waarop leerlingen zijn afgebeeld, 

worden namen van leerlingen niet vermeld. Vanwege diezelfde zorgvuldigheid vinden we het 

belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. 

U bent niet verplicht om toestemming te geven.  

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden 

gemaakt. Het kan voorkomen dat leerlingen foto’s maken van elkaar tijdens schoolactiviteiten. De 

school heeft daar geen invloed op, maar wij vragen onze leerlingen ook om voorzichtig en 

terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. Voor het gebruik van 

specifieke foto’s voor PR activiteiten (zoals folders) zal altijd een apart toestemming gevraagd 

worden. 

Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen volgens de wet zelf tekenen voor toestemming. Bij leerlingen 

die jonger zijn dan 16 jaar tekenen de ouders / verzorgers voor toestemming. Wilt u uw toestemming 

samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat leerlingen soms zelf een keuze willen 

maken om foto’s te laten gebruiken. Als u uw keuze met uw kind bespreekt, dan weet het zelf 

waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. 

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming en de gegeven toestemming 

op een later moment weer intrekken. Wij zullen in ieder geval jaarlijks, bij de start van het schooljaar, 

dit toestemmingsformulier opnieuw aan u voorleggen. Verder is het mogelijk om ons te verzoeken 

om een specifieke gebruikte foto of video van uw kind niet meer te gebruiken in een nieuwsbrief of 

de schoolkrant, dan wel om het beeldmateriaal te verwijderen van de website of de sociale media 

van onze school. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.   

Op alle foto’s en video’s die gebruikt worden door onze school is de privacyverklaring van ons 

schoolbestuur, stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) van toepassing. U kunt deze 

vinden op de website: www.stichtingboor.nl en op de onze website www.wolfert.nl Wij verzoeken u 

om het toestemmingsformulier uiterlijk vrijdag 7 september 2018 in te leveren op school. 

Met vriendelijke groet, 

Namens Wolfert van Borselen Scholengroep,  

Peter Wind 

Directeur Wolfert Lyceum 

http://www.wolfert.nl/
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Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal schooljaar 2018/2019 

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van ………………………………………….....klas ………….. 

dat beeldmateriaal, waaronder foto’s en video’s, door Wolfert van Borselen scholengroep gebruikt 

mogen worden op de wijze zoals toegelicht in de begeleidende brief:  

 ja, ik geef toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal 

 

 nee, ik geef geen toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal 

* aankruisen wat van toepassing is  

 

Verklaring school  

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk 

gezag heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het 

kind.  

 

Ondertekening* 

Ouder / Verzorger :  
 
Leerling: 

Naam:   Naam:  

Datum:   Datum:  

Handtekening:  Handtekening: 

 
 
 
* Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen dit toestemmingsformulier zelf ondertekenen. Bij leerlingen 

van jonger dan 16 jaar moet dit formulier getekend worden door de ouder / verzorger. 

 


