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OR-vergadering Wolfert Lyceum 
 
 

Datum: 25-06-2018 
 

Aanwezigen:  
Katja Tas 
Petra v/d Broek  
Veerle Mooij  
Danielle de Bruin 
Agnes Brouwer  
Peter van Dam (aanwezig vanaf 21:30 uur)  
 
Peter Wind (directeur Wolfert Lyceum) 

Afwezig: 
Annemieke van Heumen-de Groot 
Sabine Besseling 
Yvonne Kaspers-Verdoes 
Carmen de Koning 
 

 
 
Vaststelling agendapunten: 

1. Notulen + actiepunten vorige vergadering 16-04-2018 
2. Mededelingen van de directie 
3. Rondje langs de velden 
4. Planning vergaderdata 

 
 
Notulen + actiepunten vorige vergadering 16-04-2017: 

- Bij Notulen + actiepunten vorige vergadering zin verwijderen ‘actiepunten 
vervallen ivm’  

- Namen moeten eruit gehaald worden, i.p.v. naam ‘een ouder’ 
- Bij mededelingen van de directie groep 3 vervangen door klas 3 

 
 
Ingekomen stukken: 

- Geen ingekomen stukken 
 
 
Mededelingen van de directie: 

- Geluidsoverlast bij disco was afgelopen keer veel te hoog. In gesprek geweest met 
Thalia. AC afgesproken dat 1 docent het in de gaten gaat houden. Ze gaan het in 
het vervolg meten en afspreken dat het bij een bepaald niveau moet blijven hangen. 

- Er is uitgekomen dat met AIM meer kinderen Frans kiezen. Het nivelleert. 
- Er worden weer 6 OR vergaderingen gepland voor komend schooljaar. 
- Op de eerstvolgende vergadering gaan we de ouder-thema-avond plannen 
- Bouw gaat voorspoedig. Het definitieve ontwerp is er. Aanpassingen van de 

brandweer/gemeente zijn niet schokkend maar het kost daardoor wel wat meer tijd. 
Komende 2 maanden gaan we op zoek naar een aannemer. Planning is nu: starten 
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eind december/begin januari. Er hoeft niet geheid te worden. In 1 week zijwand 
eruit en dan aan de andere kant bouwen. Er is een optie op lokalen bij het Wolfert 
Pro maar als het niet nodig is, liever niet. Noodvoorziening wordt komende week 
neergezet. Het is een uitbreiding van ca 20% van het gebouw. Hopelijk 
augustus/september 2019 klaar. 

- In mei zijn er zijn nieuwe lichtbakken geplaatst en de sprinklerinstallatie is er 
uitgehaald 

- Personeel: op dit moment last van een overspannen markt. Een aantal leerkrachten 
zijn weg vanwege woon-werkverkeer (te ver weg) of vanwege andere doelen. Hier 
zijn nieuwe leerkrachten voor terug waarvan 2 oud-leerlingen (scheikunde en 
Engels). Er zijn nog 2 openstaande vacatures, voor BV en LO. 
Zwangerschapsverlof wordt niet vervangen. 

- Het komend jaar krijgen we weer visitatie van de Dalton commissie. Een groepje 
deskundigen uit het dalton onderwijs bezoeken de school en ondervragen 
leerkrachten/leerlingen en directie om hierna te beoordelen of het Wolfert aan de 
dalton kwaliteit voldoet zodat de licentie verlengd kan worden.  

- Tevreden met Examen resultaten. Na de 1e ronde is 84% van het VWO en 87% van 
de HAVO geslaagd. Verwachting is dat na de herexamens 93-95% van het VWO 
en 97% van de HAVO geslaagd zal zijn. Bij het VWO zijn relatief veel herkansingen 
door Nederlands, was erg moeilijk dit jaar.  

- Bij het ondersteunend personeel zal er veel wijzigen en er wordt uitgebreid. 
- Het rooster: Het blijft nog steeds een lastige taak om de roosters te maken. Reden 

hiervoor is dat er 2 roostermakers in opleiding zijn. Soms zijn er nog verschillen in 
visies. Alle input voor komend schooljaar is doorgegeven aan de roostermakers. 
Het rooster komt in Zermelo dit is bindend. Om als ouders dit in te zien heb je de 
code van je kind nodig. 
 
 

Rondje langs de velden: 
- Er wordt aangegeven dat het rooster wat toetsen betreft nog wat problemen geeft. 

Onduidelijkheid over welk lokaal.  
Directeur geeft aan dat dit door nieuwheid komt, dit zal volgend jaar beter gaan. 

- Klopt het dat er veel zittenblijvers zijn in 5V, 15 leerlingen? 
Directeur geeft aan dat het er 7 zijn, is relatief veel, meer dan voorgaande jaren. 
Laatste jaar groeit de afstroom van VWO → HAVO. Zou Numerus Fixus een reden 
kunnen zijn om te blijven zitten in 5V, cijfers zijn belangrijk. Landelijk groeit het 
aantal VWO-ers maar de motivatie van de leerlingen daalt. Er wordt onderzocht 
waarom dit is. 

- Orde in de klas 
Er wordt veel gedaan aan het begeleiden van nieuwe leerkrachten. Helaas soms 
werkt het niet afdoende. 

- Boeken 
Vorige jaar was het een groot drama met het leveren van de schoolboeken, Wat is 
de verwachting voor komend schooljaar? 
Er zijn strengere afspraken met van Dijk gemaakt. Zij hebben toegegeven dat het 
probleem bij hun lag, verkeerde mensen op de verkeerde plek. Hopelijk gaat het dit 
jaar beter.  

 
 
Planning volgende OR-vergaderingen schooljaar (2018-2019): Starttijd 19.45 uur 

- Planning vergaderingen volg 


