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OR-vergadering Wolfert Lyceum 
 
 

Datum: 17-09-2018 
 

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

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

 
Vaststellen nieuwe voorzitter en notulist: 

- Peter van Dam, voorzitter 
- Agnes Brouwer, notulist 

 
Voorstellen: 

- Luc Spitholt, vader van Fabienne in 3V3, is ingegaan op de uitnodiging in de 
nieuwsbrief om te kijken bij de OR vergadering en eventueel lid te worden. 

 
Vaststelling agendapunten: 

1. Notulen + actiepunten vorige vergadering 25-06-2018 
2. Mededelingen van de directie 
3. Rondje langs de velden 
4. Planning vergaderdata 

 
 
Notulen + actiepunten vorige vergadering 25-06-2017: 

- Notulen van 25-06-2018 worden goedgekeurd 
Actie: Agnes stuurt pdf naar Jackie van der Gaag. 

- Data OR vergaderingen  
29-10-2018 
17-12-2018 
04-02-2019 
11-03-2019 
03-06-2019 (laatste voor de zomervakantie) 
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Ingekomen stukken: 
Geen ingekomen stukken. 

  
 
Mededelingen van de directie: 

- Er zijn nog 2 leerlingen in het 3de tijdvak geslaagd. 
- Personeel is bijna weer volledig. Er is een nieuwe gymleerkracht maar deze kan 

pas in november beginnen i.v.m. opzegtermijn vorige baan. 
Het is voor school soms erg lastig om leerkrachten te vinden met name ook door 
het vele ouderschapsverlof. Voor Beeldende Vorming zal het de komende maanden 
opgelost worden. 

- Het nieuwe rooster is nog niet optimaal. 3 Weken na de zomervakantie wordt 
rooster opnieuw bekeken en aangepast waar nodig in de reisweek. Daarbij wordt 
het Wolfert Lyceum geholpen door 2 ondersteuners van het Wolfert Dalton en 
Wolfert Lansing. 

- De bevoorderingsnormen zijn versimpeld dus nu duidelijker. 
- Bouw: De noodlokalen zijn verkeerd om neergezet. Ramen zitten aan de zonzijde 

waardoor het extra warm werd in de lokalen. Dit is een fout van de bouwer en is 
opgelost door hen opgelost. Wiskunde sectie zit in de noodlokalen. 
In week 38 word het definitieve ontwerp (DO) afgerond, daarna kan het zoeken 
naar een aannemer beginnen. Het Wolfert wil graag een lokale aannemer. Streven 
is nog steeds september 2019 klaar. 

- In december zijn de PWS avonden.Leuk om als ouder in de jury te zitten. 
Uitgenodiging voor voorlichtingsavond in januari (??) 
Actie: Peter geeft data door 

- Reisweek:  
Ardennenreis nieuwe stijl erg goed bevallen. De nieuwe organisatie is erg goed.  
De eerste klas voor het laatst naar Eersel, volgend jaar een andere locatie en ook 
langer weg. Dit jaar waren er juniormentoren uit 5Vwo mee. Dit was een succes.  
De 4de klas reizen zijn ook allemaal prima verlopen. 
Dit jaar was er een uitgebreider programma voor de 3de klas. Onder andere een 
toneelstuk over geld en de daarvan invloed op het gedrag. Er kwam wel naar voren 
dat de kinderen te tam zijn, ze vinden het moeilijk om te discussiëren. 
Havo 5 en Vwo 6 zijn bezig geweest met voorbereidingen voor de PWS week. 

- Op dit moment wordt onderzocht waarom er relatief veel zittenblijvers waren in 5 
VWO. De directie + management assistenten + 2 docenten wiskunde doen 
statistisch onderzoek. Dit duurt nog een aantal maanden. 
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Rondje langs de velden: 
- Er zijn veel positieve verhalen thuis verteld over de reisweek. 
- Rooster wordt nog steeds als niet positief beleefd. 
- Een ouder vroeg zich af hoe het dit jaar met het leveren van de boeken gegaan is. 

Peter Wind vertelt dat het over het algemeen goed gegaan is. Het enige wat 
jammer is, is dat de dozen op alfabet en niet op klas worden gesorteerd. Dit zou 
veel werk schelen. 
Ook zijn er nog wat thuisleveringen geweest, dit hoort niet. Onduidelijk waarom. 
Van Dijk heeft een grote korting gegeven naar aanleiding van vorig jaar.  

- Er wordt gevraagd of er ook een inlogcode voor Zermelo voor de ouders komt. 
Peter W.: nee alleen de leerling krijgt een- inlogcode. Ouders moeten deze 
inlogcode aan hun kind vragen. Morgen (18-09) zal er een schrijve hierover uitgaan. 

- Andere vraag over Zermelo, of je voor 2 kinderen kunt inloggen. 
Actie Peter W.: gaat dit navragen 

- Er wordt aangegeven dat de reizen best duur zijn, Peter geeft aan dat dit in de gate 
gehouden wordt zodat iedereen hoe dan ook deel kan nemen aan deze reizen. 

- Actie alle leden: Peter Wind vraagt of we voor de volgende vergadering na willen 
denken over een thema voor de thema avond en welke organisatie we daarvoor 
kunnen benaderen. 

  
 
 
Volgende OR-vergaderingen: Starttijd 19.45 uur 

- 29 oktober 2018 


