
 

Nieuwsbrief februari 2019  
 
Beste leerling, ouder/verzorger, 
 
Als ik naar buiten kijk, zie ik een stralende zon. Heerlijk! Na de donkere dagen kijk ik altijd 
weer uit naar het zonnetje in het voorjaar. Afgelopen weken waren voor het team bijzonder 
druk. Los van de visitaties van de inspectie en de Nederlandse Dalton Vereniging barstte na 
1 januari het circus van voorlichtingen los. Veel leerlingen uit groep 7 en 8 bezochten onze 
informatieavonden, lesmiddagen en Open Huis. Daarnaast was er de toetsweek voor de 
bovenbouw en waren er activiteiten zoals het WAF en de ouderspreekavond (tafeltjesavond) 
met maar liefst zo’n 742 afspraken. Dat allemaal in een periode waarin een flink aantal 
collega’s en leerlingen te kampen had met griep in allerlei vormen. Een groot compliment 
aan iedereen op onze school, want door de grote inspanning zijn er veel zaken uitstekend 
verlopen. Nu op naar een periode met eindexamens, toetsweken en andere activiteiten. Na 
een weekje vakantie gaan we er straks weer flink tegenaan, maar nu eerst een weekje vrij! 
 
Met vriendelijke groet, 
Peter Wind 
Directeur Wolfert Lyceum 
 
 
Uitslag inspectiebezoek 
Op donderdag 24 januari heeft de Inspectie onze school bezocht voor het 
predicaat ‘goed’.... spannend… Gedurende het bezoek bleef het wringen 
wat de inspectie nu precies wil weten. Zaken zoals pedagogisch klimaat en 
zorg voor leerlingen zijn moeilijk meetbaar. Het was duidelijk dat voor de 
inspectie niet geheel helder is wat de maatstaf voor het predicaat goed is. 
De inspecteurs waren duidelijk aan het zoeken naar de juiste vragen. We 
willen graag alle collega’s en leerlingen bedanken voor hun medewerking. 
De uitslag volgt binnenkort (hopen we). 
 
Visitatie Nederlandse dalton vereniging 
Eens per vier jaar komt de daltonvereniging kijken of we als daltonschool 
op de goede weg zijn. De visitatie wordt uitgevoerd door 
collega-docenten die werken op daltonscholen in Nederland. Het Wolfert 
Lyceum heeft woensdag 13 februari de visitatiecommissie van de 
Nederlandse Dalton Vereniging ontvangen. Het bezoek is positief 
verlopen en de commissie geeft het advies aan het bestuur om het 
daltoncertificaat voor vier jaar te verlengen. De visiteurs bezochten 
lessen (ook daltonuren) en voerden gesprekken met groepen leerlingen, 
docenten, de DOG (dalton ontwikkelgroep) en het MT. Dank aan alle 
meewerkende leerlingen, collega’s en ouders.  
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Aanbouw Wolfert Lyceum 
Inmiddels is het bodemonderzoek gedaan en is de 
constructeur bezig met allerlei berekeningen. Wekelijks is 
er tussen verschillende partijen overleg over het hoe, wat 
en waar. Wel is duidelijk dat bij een bestaand gebouw 
een deel aanbouwen zaken lastiger zijn, dan bij het 
bouwen van een nieuw schoolgebouw. Als alles volgens 
de planning verloopt, is de aanbouw afgerond in najaar 
2019. De exacte datum is sterk afhankelijk van de 
levertijden van materialen, dus work in progress.  
 

 
 
 
Aanmelden brugklas? 
Alle informatiedagen, open lesmiddagen en het Open Huis zijn inmiddels achter de rug en 
zijn druk bezocht. Het aanmeldtraject start via het formulier op de website. Vul de gegevens 
samen met je ouders in, zodat er geen gegevens ontbreken en klik op 'Verzenden'. 
Vervolgens krijg je een uitnodiging voor de inschrijfdagen: donderdag 7 maart 17.00 - 21.00 
uur of maandag 11 maart 17.00 - 21.00 uur. Op de inschrijfavonden zijn dan alle gegevens 
bij de hand en dan scheelt het veel tijd als alles van tevoren goed ingevuld is. We heten je 
alvast van harte welkom! Heb je vragen die nog niet beantwoord zijn, dan mag je natuurlijk 
altijd een afspraak maken met onze teamleider van de brugklas, Natasja Pompen 
(npo@wolfert.nl).  
 
Ghana 
Er waren veel acties om geld op te halen voor Ghana. Zo kon je 
‘tattoos’ laten zetten in de aula en werden allerlei producten verkocht. 
Zelfs was het mogelijk om in januari je ‘te laat brief’ af te kopen. In de 
volgende weekbrief zal een verslag van de reis staan. In totaal gaan 
twintig leerlingen van woensdag 27 maart t/m zondag 7 april naar 
Ghana en bezoeken daar allerlei projecten. Klik HIER om er meer 
over te lezen. 
 
Wolfert Art Festival (WAF) 
Wat was het weer een geslaagde en feestelijke avond! Heel veel enthousiaste bezoekers 
hebben genoten tijdens het WAF. Er is door veel mensen hard gewerkt om het tot een 
succes te maken. Complimenten alom voor de organisatie en uitvoering. Heel mooi was ook 
de inzet van heel veel leerlingen. Hier kunnen we trots op zijn. Volgend jaar weer?! 
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Studie- en beroepenmarkt 
In samenwerking met Melanchthon Bergschenhoek organiseerden we op dinsdag 12 
februari de studie- en beroepenmarkt. Samen kunnen we een drukbezochte markt 
organiseren waar we een zeer groot deel van de opleidings- en arbeidsmarkt kunnen laten 
zien. Leerlingen uit klas 3 hebben eind januari hun voorlopige profielkeuze doorgegeven, het 
eerste stapje naar de bovenbouw. Komende weken wordt de profielkeuze definitief. 
 
Reizen 
Onze school lijkt soms een reisbureau :-). Zo is er een wintersportreis naar 
Oostenrijk in de voorjaarsvakantie, aansluitend een reis naar Griekenland 
voor de gymnasiumleerlingen en eind maart gaat een groep naar Ghana. We 
wensen alle reislustige leerlingen en collega’s een leerzame en bovenal 
plezierige tijd toe!! 
 
Personeel 
Onze teamleider bovenbouw, mevrouw Westheim is tot de zomer afwezig. Haar 
werkzaamheden worden voor een deel als volgt opgevangen:  
5 havo: leerlingzaken mevrouw van Gelder (MGE), examen/PTA de heer Wind (PWN) 
5 vwo: leerlingzaken mevrouw Driece (JDE), PTA de heer Wind (PWN) 
6 vwo: leerlingzaken mevrouw Driece (JDE), examen/PTA de heer Wind (PWN) 
Om mevrouw Driece te ontlasten (zij krijgt zowel 5 vwo als 6 vwo erbij), neemt mevrouw 
Pompen 2 vwo qua leerlingzaken over.  
 
Mevrouw Folmer (NFO) heeft onlangs een afscheidsfeestje met haar collega’s gehad, maar 
officieel gaat ze met pensioen vanaf de zomervakantie. 
 
Ook twee nieuwe gezichten binnen de school 
Mevrouw van de Torren is de nieuwe receptioniste. Zij is al enkele dagen begonnen. 
De heer de Rooij is de nieuwe roostermaker per 2 april. 
 
Vaccinatiedagen  
Binnenkort organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Rijnmond weer vaccinatiedagen voor 12-jarige meisjes en jongeren 
geboren tussen 2001 en 2005. De meisjes worden ingeënt tegen 
baarmoederhalskanker (HPV) en jongeren tegen meningokokken 
(MenACWY). De vaccinatiedagen starten in maart en april en 
worden doordeweeks en overdag gegeven. Het kan zijn dat dit onder schooltijd valt. Meer 
informatie over de prikmomenten en extra uitleg over en vaccinaties staat op de website van 
het CJP: eenprikzogepiept.nl 
 
Reünie op zaterdag 15 juni  
Achter de schermen zijn we hard bezig met de organisatie van 
onze reünie. Op zaterdag 15 juni bestaat de school tien jaar als 
Wolfert Lyceum en maakt het onderdeel uit van de Wolfert van 
Borselen Scholengroep, die alweer vijftig jaar bestaat. Dubbel 
feest dus. 
 
Highlights activiteiten tot april 

● Toetsweek voor klas 4, 5 en 6 in de week van 18 maart. 
● Griekenlandreis voor gymnasiumleerlingen leerjaar 5 en 

6 in de week na de voorjaarsvakantie 

Bladzijde 3/5 

https://www.eenprikzogepiept.nl/
https://www.eenprikzogepiept.nl/


 

● Eindexamenvoorstelling BV en drama op dinsdag 28 maart 
● Vrijdag 19 april Wolfert Loop  
● Stoomcursus eindexamenleerlingen 
● Kolderdag vrijdag 19 april, 5H/6V blijft zelfs de nacht ervoor op school slapen 
● Na de meivakantie starten de eindexamens 
● Voor de onderbouw zijn er diverse voorstellingen, workshops en excursies 

 
Kijk wekelijks in de jaaragenda op de website, zodat je niks mist! 
 
Nieuw in de nieuwsbrief zijn leerjaarspecifieke onderdelen. 
 

 
KLAS 1 
 
Schaatsen 
Goede initiatieven worden gehoord op het Wolfert Lyceum. 
Toen twee juniormentoren met het plan kwamen om te gaan 
schaatsen, hebben we dat direct gedaan. Wat een plezier 
hebben we gehad! Op dinsdag 12 februari zijn we ‘s middags 
naar Zoetermeer gegaan met 65 brugklasleerlingen. Sommige 
ervaren schaatsers konden hun gang gaan op noren en reden 
razendsnel rondjes, anderen stonden voor het eerst van hun 
leven op de schaatsen. Mooi contrast! Iedereen hielp elkaar en 
de sfeer was top. Bedankt allemaal. Speciale dank aan de zes 
juniormentoren die op het laatste moment spontaan meegingen! 
 
Diataal 
Heel lang geleden, toen uw zoon/dochter net in de brugklas zat, gingen 
de brugklassers op kamp. In diezelfde week maakten ze de 
diataaltoetsen. Het was de bedoeling dat er drie toetsen gemaakt 
moesten worden, maar wat we niets wisten, was dat er vanwege de 
nieuwe AVG wetgeving, drie keer opnieuw ingelogd moest worden. Er 
was slechts één wachtwoord aangevraagd, dus na één toets zat het 
erop voor de leerlingen. Die andere twee toetsen moesten nog 
gemaakt worden en dat hebben de leerlingen dinsdag 12 februari 
gedaan - voorafgaand aan het schaatsen. De uitslag van de 
diataaltoetsen volgt via de mentoren. Als leerlingen de toetsen gemist 
hebben wegens ziekte, ontvangen ze na de vakantie een uitnodiging 
om het in te halen.  
 

 
KLAS 2 
 
Ghana acties 
Dit stukje had ook bij leerjaar 1 kunnen staan, want in zowel klas 1 als in klas 2 is de strijd 
losgebarsten. Welke klas haalt het meeste geld op voor Ghana? Zoals u hierboven heeft 
kunnen lezen, gaat een groep leerlingen met drie collega’s eind maart/begin april naar 
Ghana. Ze bezoeken verschillende vrijwilligersprojecten. Daar laten we graag een gulle gift 
achter en die wordt op dit moment op zeer creatieve wijze bij elkaar gespaard. Komt u bingo 
spelen of koopt u liever een lekker stuk taart? De plannen vliegen ons om de oren. Wat een 
creatieve leerlingen hebben we toch! 
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KLAS 3 
 
Profielkeuze 
De leerlingen uit klas 3 volgen op dit moment een VVV-uur wat aansluit op hun profielkeuze. 
Welk profiel kiezen ze in klas 4 t/m 5 (6)? Wordt het C&M (cultuur en maatschappij), E&M 
(economie en maatschappij), N&T (natuur en techniek) of N&G (natuur en gezondheid). 
Voor sommigen een uitgemaakte zaak, voor anderen een lastig proces. De decaan kan 
waar nodig bijspringen. De decaan van de havo is Maartje de Groot (mgr@wolfert.nl) en van 
het vwo Freek van Leeuwen (fle@wolfert.nl) 
 

 
KLAS 4 
 
Sollicitaties 4 vwo voor juniormentoren 
In klas 5 vwo zijn tien juniormentoren te vinden, die zich 
gedurende dit hele schooljaar inzetten voor de acht 
brugklassen. Ze zijn meegeweest op kamp, hebben geholpen 
bij sinterklaas- en kerstactiviteiten en zijn altijd in voor een 
wedstrijdje op de schaatsbaan, zoals u bij de informatie van 
leerjaar 1 wellicht gelezen heeft. Inmiddels zijn de 4 vwo 
leerlingen voorzichtig warm gemaakt om volgend jaar te 
solliciteren als juniormentor. Maar liefst 21 leerlingen hebben 
aangegeven interesse te hebben in deze leerzame, maar 
bovenal leuke taak. Dat wordt nog een hele dobber voor 
onze sollicitatiecommissie! 
 

 
KLAS 5 
 
Profielwerkstuk (PWS) 
Mevrouw Hoek heeft in de klas aan 4 havo en 5 vwo leerlingen een presentatie gegeven 
over de opstart van het PWS (profielwerkstuk). Er zijn ontzettend veel onderwerpen waar je 
onderzoek naar kunt doen. Het PWS is een onderdeel van het schoolexamen en heeft 
betrekking op één of meer vakken waar je eindexamen in doet. Het PWS rondt iedereen af 
in het eindexamenjaar en staat symbool als een soort meesterproef ter afsluiting van de 
schoolcarrière. Informatie over hoe je te werk gaat en hoe je begeleider het PWS 
beoordeelt, komt in de studiewijzer PWS.  
 

 
KLAS 6 
 
De laatste loodjes 
Klas 6 vwo (en 5 havo) maakt zich op voor het eindexamen. De 
laatste toetsweek staat in maart voor de deur en daarna volgen de 
herkansingen. Met stoom uit de oren volgen ze de stoomcursussen 
in april en dan is het zover… in mei sluiten we ze op in de gymzaal 
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en daar begint het zweten… op naar mooie diploma’s. Eindexamenkandidaten: heel veel 
succes met de laatste loodjes! 
 

- EINDE - 
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