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Nieuwsbrief april 2019 

 
Beste leerling, ouder/verzorger, 
  
Achter de schermen zijn we alweer druk bezig met het nieuwe schooljaar: de jaarplanning 
en het werven van docenten voor het nieuwe schooljaar (door de groei van de school, 
wensen voor meer/minder werken, enzovoorts). De tijd vliegt voorbij en de eindexamens 
komen nu bijna in het vizier en zo ook het einde van het schooljaar met het speciale rooster 
voor de laatste vier weken. Inmiddels hebben de eindexamenleerlingen de herkansingen en 
stoomcursussen en hun laatste schooldag: kolderdag (de leukste en laatste schooldag voor 
5 havo en 6 vwo) achter de rug! 
 
We wensen onze leerlingen heel veel succes met alle voorbereidingen en de eindexamens 
zelf. Hou je hoofd koel, dan komt het zeker goed. Een fijne vakantie gewenst en tot over 
twee weken! 
 
Met vriendelijke groet, 
Peter Wind 
Directeur Wolfert Lyceum 
 

Uitslag inspectiebezoek 
Wolfert Lyceum heeft op maandag 11 maart 2019 van de onderwijsinspectie het 
predicaat GOED ontvangen. De Inspectie was vol lof over ons onderwijs-
programma en leerlingbegeleiding. Om tot dit oordeel te komen deden de 
inspecteurs een analyse (vooraf en tijdens) op veel gegevens, observeerden 
verschillende lessen en hielden gesprekken met o.a. (oud) mentoren, leerlingen, 
docenten, leerkrachten basisschool en schoolleiding. We willen graag iedereen 
die hieraan mee heeft geholpen heel hartelijk danken. De inspecteurs hebben 
aangegeven dat ze het bezoek als zeer positief en waardevol hebben ervaren. 
Gefeliciteerd allemaal, want de school, dat zijn WIJ! Meer lezen? Zie: 
https://www.vo-raad.nl/themas/inspectietoezicht/onderwerpen/vernieuwd-toezicht 
 

Op naar Ghana met een mooi bedrag! 
Op woensdag 27 maart zijn de leerlingen en docenten naar Ghana vertrokken. Op 
donderdag 28 maart hebben ze het 'Drop out girls center' geopend met de tienermoeders. 
Dit werd mede mogelijk gemaakt door alle giften die zijn ingezameld. Het eindbedrag is in 
totaal: 5555,78 geworden! Maandag 8 april kwamen ze vol verhalen terug op school. Meer 
informatie over deze reis kan je lezen op de site en blog: www.wlghana.blogspot.com 

 
Reünie Wolfert Lyceum 
Op zaterdag 23 november 2019 organiseert het Wolfert Lyceum hun 
tienjarig jubileum. Oud-leerlingen en -collega’s zijn van harte welkom en 
krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. 
 

https://www.vo-raad.nl/themas/inspectietoezicht/onderwerpen/vernieuwd-toezicht
http://www.wlghana.blogspot.com/
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Wij gaan bouwen! 
Na de meivakantie zullen de eerste zichtbare resultaten te zien zijn van de start van de 
aanbouw. We zullen daar de leerlingen apart over informeren. Nu al willen we de leerlingen 
vragen goed op te letten. Komende maanden zal er vanaf de kant van het Islamitisch 
centrum veel bouwverkeer zijn. Delen van de weg en ons terrein zullen afgesloten zijn. Ook 
voor ouders die een kind naar school brengen met de auto, geldt dat ze voorzichtig moeten 
zijn. Als de bouw start is doorrijden naar de school onmogelijk. 
 

 Meer ruimte, want ruimte is hard nodig 
 Het bestaande gebouw wordt verlengd 
 De aanbouw komt op palen 
 Extra lokalen op de 2e, 3e en 4e etage 
 Een groot open leercentrum   
 
 
 
 

 
Oproep medezeggenschapsraad 
Wolfert van Borselen scholengroep zoekt personeels- en leerlingvertegenwoordigers. 
Tussen woensdag 22 mei en dinsdag 11 juni 2019 vinden de verkiezingen plaats voor de 
medezeggenschapsraad. Je kan je vanaf nu tot en met vrijdag 26 april verkiesbaar stellen 
als MR-kandidaat. De MR bestaat uit acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen. Bij 
de komende verkiezingen is er plek voor een nieuwe leerling, twee nieuwe 
personeelsleden en vier nieuwe ouders. Meer informatie kan je lezen op de website van het 
Wolfert Lyceum onder het kopje ‘nieuws’. Heb je vragen en/of interesse? We zijn per mail 
bereikbaar via mrsecretariswvb@wolfert.nl 
 
Ouderavond verleidingen puberteit  
Op maandag 25 maart was er een ouderavond met als thema ‘Verleidingen in de puberteit’. 
De ouders/verzorgers met kinderen uit klas 1 t/m 3 werden hiervoor per mail uitgenodigd. 
Aan bod kwamen de keuzes waarmee opgroeiende kinderen te maken krijgen, denk aan: 
alcohol, tabak en/of andere middelen, maar ook aan games, sociale media en 
internet. Opvoeders, zoals u als ouder/verzorger, maar ook scholen kunnen een belangrijke 
rol spelen bij het maken van een verstandige keuze. Het werd goed bezocht en was een 
interessante avond! 
 
Gymkleding doneren 
Uit je gymkleding gegroeid of ga je van school? Lever je schone gymkleding dan in bij onze 
receptie, dan geven wij de kleding weer door. Dank alvast! 
 
Gymnasiumdag 
Achter de schermen is de sectie klassieke talen druk bezig met de voorbereidingen aan de 
gymnasiumdag op donderdag 23 mei. Het belooft een super leuke dag te worden voor de 
leerlingen met Grieks en/of Latijn, dus noteer het in je agenda. Je hoort er gauw meer over! 
 
IB/Cambridge  
De laatste leerlingen uit klas 5 en 6 doen op vrijdag 17 mei hun IB examen. Hiervoor gaan ze 
volledig in quarantaine op het Wolfert Tweetalig. We wensen onze leerlingen alvast veel 
succes toe! Onze sectie Engels is met veel succes gestart met het Cambridge programma, 
wat het IB vervangt op onze school.  
  

mailto:mrsecretariswvb@wolfert.nl
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Nieuwe structuur Wolfert Lyceum 
In het nieuwe schooljaar gaat de structuur van de school in organisatie er iets anders uitzien. 
De huidige teamleiders krijgen de volgende afdelingen: 

 
 mevrouw Pompen - leerjaar 1 en 2 vwo 
 mevrouw van Gelder - leerjaren 2 t/m 5 havo 
 mevrouw Driece - leerjaren 3 t/m 6 vwo 

 
Daarnaast komt er een teamleider onderwijs, die zich voornamelijk bezigheid met het 
stroomlijnen van allerlei onderwijskundige processen. Ook komt er een teamleider 
bedrijfsvoering die zich bezig gaat houden met de organisatie m.b.t. toetsing roosters en 
andere planningen. Als ondersteuners voor de mentoren en teamleiders krijgen drie collega’s 
de taak van leerlingbegeleider. In mei starten de sollicitatie-/selectieprocedures. 

 

 

Personeel 
Helaas gaan enkele docenten ons eind dit schooljaar verlaten: 
 mevrouw Dilweg (MDI, scheikunde) gaat naar de Universiteit Leiden om daar aan de 

slag te gaan met onze afgestudeerden die daar scheikunde willen studeren. 
 mevrouw Kleppe (SKE, klassieke talen) gaat volledig op het Montessori Lyceum werken. 
 meneer Heijna (MHI, scheikunde) vertrekt naar een andere VO school. 

 

Gelukkig hebben wij inmiddels nieuwe docenten aangetrokken en worden er diverse 
gesprekken gevoerd. Enkele nieuwe docenten zijn:  
 Mevrouw Haijes (KHI, klassieke talen) 
 Meneer Busink (SBU, scheikunde) 
 Mevrouw Drexler (JDX, Duits) 

 
Rooster laatste vier weken 
Er komt binnenkort een rooster met alle activiteiten voor de vier laatste en drukke weken van 
het schooljaar. Hierin staan alle data zoals: toetsweken (die staan al op de site), projecten, 
voorstellingen, boeken inleveren, eindfeest, festival, mentoruitje, enzovoorts. 
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Highlights activiteiten 
 CE examens starten donderdag 9 mei (uitslag is op woensdag 12 juni) 
 Excursie Kröller Müller Park Hoge Veluwe klas 3 op 9 of 10 mei 
 Wolfert Parlement klas 4 vwo (in gemeentehuis) in de week van 27 mei 
 Geoweek in TU Delft ‘dijken bouwen’ voor klas 2 vwo in de week van 3 juni 
 Toetsweken bovenbouw (17 t/m 26 juni) en onderbouw (24 juni t/m 2 juli) 
 Wenmiddagen nieuwe leerlingen (woensdag 3 juli - reservedatum 10 juli) 
 Diploma-uitreikingen: vwo dinsdag 9 juli en havo woensdag 10 juli 
 Feest ter afsluiting jubileumjaar WvB voor leerlingen en medewerkers: 17 juli 
 Zomervakantie van maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 

 
Kijk wekelijks in de jaaragenda op de website, zodat je niks mist! 
 
 

 
KLAS 1 t/m 4 
 
Skateboardclinics 
Donderdag 11 april kregen alle vwo-brugklassen een 
skateboadclinic van de mannen bij Skate Days. De 
Clinics werden gegeven op het schoolplein van het 
Wolfert Lyceum. Het was een super geslaagde 
middag.  
 

 

 
 
Radek Plugge wint bibliotheekronde Read2Me! 
De Read2Me wedstrijd was op woensdag 13 maart. 
Er waren acht deelnemers van Melanchthon 
Businessschool, Stanislascollege Pijnacker en 
Wolfert Lyceum. De jury was unaniem van mening 
dat Radek door mocht naar de Provinciale ronde. Op 
vrijdag 12 april vertegenwoordigde Radek het 
Wolfert Lyceum in de Koninklijke Bibliotheek 
Rotterdam. De winnaar van deze ronde gaat door 
naar de landelijke finale in Utrecht. Helaas heeft 
Radek niet gewonnen, maar de jury was vol lof over 
zijn optreden! 
 
Brugklasvoorstelling Trois Petits Cochons 
Twee avonden achter elkaar, op 8 en 9 april, zat 
de aula tot op de laatste plek vol. De leerlingen 
van de brugklas verrasten toen hun ouders, oma’s 
en opa’s, broertjes en zusjes met liedjes en het 
toneelstuk Trois Petits Cochons, vol met vertellers, 
muzikale varkentjes en gemene wolven. In het 
Frans! Een aantal leerlingen legde met een 
interview aan het publiek uit hoe het toch kan dat 
ze een heel spektakel op kunnen voeren waarin 
alleen maar Frans wordt gesproken terwijl ze nog 
geen jaar Franse les hebben. Iedereen was onder 
de indruk en het applaus was meer dan verdiend. 
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Kangeroewedstrijd  

Een grote groep leerlingen uit klas 1 en 2 heeft 

aan de jaarlijkse wereldwijde wiskundewedstrijd 

W4Kangeroe meegedaan. Na de meivakantie 

volgen de uitslagen.  Je leest er alles over op de 

website https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/ 

 
Wolfert Lyceum Loop 
Leerlingen uit klas 1 t/m 4 deden donderdag mee aan deze sportieve 5 km loop bij Outdoor 
Valley in Bergschenhoek. Er zijn super leuke foto’s gemaakt en deze zijn binnenkort te 
downloaden via het WLfotoalbum.  

 

 
KLAS 5 en 6 

 
Kolderdag  
De laatste schooldag voor de eindexamenleerlingen was een geslaagde dag! Er zijn super 
leuke foto’s gemaakt, deze zijn te downloaden via het WLfotoalbum. 
 
Bèta+ project 
We zijn trots op onze leerlingen uit 6V die het Bèta+ project hebben afgerond. Op donderdag 
18 april ontvingen zij hiervoor hun certificaat. Op Wolfert Lyceum wordt het Bèta+programma 
als extra vak aangeboden aan leerlingen die excelleren in Bètavakken. Vanaf 4 vwo volgen 
deze leerlingen twee jaar lang een aantal uren per week verdiepingslessen voor wiskunde, 
scheikunde en natuurkunde. Daarnaast leren de leerlingen programmeren in Python. In het 
programma is ook een studiereis opgenomen. Dit jaar hebben onze leerlingen een bezoek 
gebracht aan de kennisregio Hamburg waar ze universiteiten en technische bedrijven 
hebben bezocht. Doel van het Bèta+ programma is de leerlingen beter voor te bereiden op 
exacte vervolgstudies maar ook om hen in de bovenbouw meer uitdaging te bieden.  
Wij wensen onze leerlingen veel succes met hun vervolgstudie! 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*** EINDE *** 
 

https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/

