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OR-vergadering Wolfert Lyceum 
 
 

Datum: 16-4-2018 
 

Aanwezigen:  
Katja Tas  
Veerle Mooij  
Agnes Brouwer  
Sabine Besseling 
Danielle de Bruin 
Yvonne Kaspers-Verdoes 
Peter van Dam  
Carmen de Koning 
 
Peter Wind (directeur Wolfert Lyceum) 

Afwezig: 
Annemieke van Heumen-de Groot 
Petra v/d Broek 

 
 
Vaststelling agendapunten: 

1. Notulen + actiepunten vorige vergadering 17-11-2017 
2. Mededelingen van de directie 
3. Rondje langs de velden 
4. Planning vergaderdata 

 
 
Notulen + actiepunten vorige vergadering 17-11-2017: 

- notulen wordt goedgekeurd 
 
 
Ingekomen stukken: 

- 2 mails (zie mededelingen bij Katja) 
 
 
Mededelingen van de directie: 
     -    Excuus voor het elke keer annuleren van de OR vergadering. 
     -    Overlijden collega heeft veel impact gehad(hart aanval) 
     -    Veel problemen gehad met nieuw roosterprogramma ( Er was een nieuw 
 programma aangeschaft.) Diegene die het ging uittesten en uitwerken, heeft de    
 school verlaten en  had verkeerde lijsten in het programma gevuld. Roosters   
 moesten wekelijks worden ingevuld en bij gesteld. Er is nu 1 iemand voor 2 dagen 
 vast voor de planning. Er wordt ook breder gekeken voor spreiding van     
 verantwoordelijk voor de planning. Tevens is er een dagroosterplanner. 

- Inschrijvingen gaan goed. Er zijn 220 nieuwe aanmeldingen. 
- Er komen 3 noodlokalen op het voetbalveldje in het nieuwe schooljaar. Dat is voor 

een jaar. 



  OR-vergadering 16-04-2018 

2 

 

- De nieuwbouw voorbereidingen zijn in volle gang. Maar de begrote kosten lopen 
op. De prijzen stijgen. Er is rond de 3 miljoen euro te besteden. Er is 1 architect 
geselecteerd voor de nieuwbouw. Verwachting is dat in augustus 2019 de 

 nieuwbouw gerealiseerd is. Het betreft een aanbouw voor 10 lokalen. Er moet nog 
 een aannemer gevonden worden. Deze wordt middels aanbesteding geselecteerd. 

- Er is niet veel ambitie voor extra vakken vanuit de leerlingen klas 3. 
- Er zijn zorgen over het niveau advies vanuit de basisscholen. Deze zijn vaak te 

hoog.  
- examenuitreiking is dit jaar op school. Iedere leerling krijgt 4  

 
 

Rondje langs de velden 
- Een ouder heeft een capoeira leraar in de aanbieding die wel les wil geven op 

school. Ook yoga. Peter Wind geeft aan dat yoga er al is. Contactpersoon Capoeira 
: Peter Wind. 

- Kijkdoos Nederlands 3V3 
In oktober is er een kijkdoos ingeleverd (3V3) pas deze maand is het cijfer bekend 
geworden. Dat duurt wel heel erg lang. Peter Wind: Wegens privé omstandigheden 
van de docent heeft het lang geduurd. Communicatie moet beter. Peter gaat het 
bespreken met docent. 

- Wiskunde klas 2V3 
Een ouder heeft gesprek gehad met wiskunde leraar. Docent heeft moeite met de 
stof er doorheen te krijgen binnen de beschikbare tijd. Betreft klas 2v3. Wiskunde is 
met een uur per week gereduceerd i.v.m. het volle programma van 2e klassers (van 
4 naar 3 uur). 
VVV lessen kunnen een oplossing zijn voor leerlingen die extra uren nodig hebben. 

- Ingezonden mail - AIM 
Er is een mail binnen gekomen i.v.m. gebaren die gebruikt worden bij het dictee van 
het vak Frans in klas 2. 
Peter Wind: geeft aan dat het geen dictee was. Het was een toets binnen 
lesmethode AIM. 
Verzoek om contact op te nemen met de sectie Frans. 

- Ingezonden mail – geluidsniveau feesten  
Er is een ouder die aangeeft dat bij feestjes van het Wolfert het geluidsniveau te 
hoog is. Kinderen hebben daar last van. 
Peter Wind geeft aan dat aan de organisatie van een feest wordt aangegeven dat 
het geluid niet te hard wordt gezet en moet voldoen aan de landelijke norm. 
Daarnaast kunnen kinderen zelf ook oordopjes mee nemen als ze last hebben van 
de harde muziek. 

- Fotograferen toetsen 
Toetsen worden gekopieerd m.b.v. mobiele telefoon of andere artikelen waar je een 
foto mee kan maken. Deze foto’s worden gedeeld met andere klassen die de toets 
nog moeten maken. Je ziet verschil in score tussen klassen. 
Peter Wind: Het is lastig om het te ontdekken. Er zijn tegenwoordig pennen met 
fotofunctie. 

- Inhaaltoets Nederlands 4 vwo 
Op 19 december is er een toets gemaakt “Nederlands” maar heeft nog steeds geen 
resultaat gezien. De rest van de klas wel. 
Peter W: melden bij de teamleider. 
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- Lijstje met aandachtspunten vanuit 4 havo en 4 vwo: 
informatie voorziening moet beter. Vaak wordt pas heel laat informatie verschaft. 
Peter W: met het nieuwe roosterprogramma zijn er zaken mis gegaan. Verder 
herkent Peter het niet. Herhalingstoetsen zijn altijd een week later. 

- Maatschappij leer mag een woordenboek bij. Deze was er niet bij een toets. 
Peter W: eerst bespreken met teamleider. Daar bespreken. 
De overige punten van de lijst worden niet besproken. leerlingen moeten zelf zaken 
aankaarten bij teamleiders. Niet via OR. 

 
 
Planning volgende OR-vergaderingen schooljaar (2017-2018): Starttijd 19.45 uur 

- 25 juni 2018 tevens laatste vergadering borrelhapjes mee 
 
 
 

 


