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Nieuwsbrief juli 2019 
  
Beste leerling, ouder/verzorger, 
  
PFFFFFF het jaar is weer voorbij. Er is veel gebeurd en er staat al 
weer veel in de steigers voor komend jaar - dat laatste zelfs 
letterlijk in verband met de aanbouw. We zijn natuurlijk heeeeeeel 
blij dat de aanbouw is begonnen. Tien lokalen en een groot open 
leercentrum is iets waar we al lang op wachten. Eerst gaan we 
natuurlijk wel wat gedoe rondom de bouw krijgen. Een bouw zonder overlast bestaat niet, al 
zullen we er van alles aan doen om de overlast te beperken. Gelukkig komt binnen het 
komend schooljaar meer ruimte en dat is heel fijn. 
 
We kijken weer terug op een druk jaar. Het was het jubileumjaar van de Wolfert en wij sluiten 
dat af met onze reünie op zaterdag 23 november. Voor de leerlingen werd dit jubileum 
gevierd met een spetterend feest in de Maassilo. Ook verscheen er een schitterend boek 
over de geschiedenis van de Wolfert van Borselen scholengroep. De laatste maanden waren 
druk door de examens en laatste toetsweken. De examenresultaten van het VWO waren 
prima, maar helaas vielen die van de havo tegen. Een groot aandachtspunt voor komend 
jaar. Inmiddels zijn alle leerlingen in klassen en groepen geplaatst en zijn de roostermakers 
druk aan het puzzelen. Geen geringe opgave met zoveel groepen en beperkte ruimte. De 
kers op de taart was natuurlijk op de laatste dag het eerste Wolfert Lyceum huwelijk. Een 
mooi persoonlijk moment om het jaar af te sluiten. 

 
Nu eerst vakantie, uitrusten en ontspannen, dan eind augustus er weer met vernieuwde 
energie tegenaan. Geniet van de zomervakantie! 
 

Met vriendelijke groet, 

Peter Wind 

Directeur Wolfert Lyceum 

Eerste Wolfert Lyceum huwelijk!  
De heer Oedairadjsingh en mevrouw Hoek 
trouwden op vrijdag 19 juli. Omdat het 
Wolfert Lyceum erg belangrijk voor ze is, 
wilden zij op hun huwelijksdag naar school 
komen om foto's te maken. Wij vonden het 
een mooi moment om ze extra in het 
zonnetje te zetten. Het idee was, om ze te 
laten (nep) trouwen op school. De heer 
Wind leidde de ‘ceremonie’ gekleed in 
officieel tenue. Op een trouwdag heb je 
natuurlijk ook genodigden nodig en daarom 
kwamen veel leerlingen en collega’s langs! 
Uiteraard wist het liefdeskoppel niets van 
de plechtigheid en onze komst…  
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Bouwzaken 
De bouw staat stil in afwachting tot de levering van de 
grote stalen balken, dat zal in de vakantie gebeuren. 
Nu is men alleen maar bezig met kleine 
voorbereidingen voor de fundering. Na de vakantie 
wordt de zijkant ingepakt met wit plastic. De 
zonwering wordt dan verwijderd, maar de kozijnen 
blijven intact tot het moment dat zij verplaatst worden 
naar de nieuwe gevel. 
 

Wat betekent dit voor de leerlingen? 
1.Men is druk in onderhandeling met de gemeente om een 
oplossing te vinden voor de fietsenstalling. We verwachten bij de 
start van het schooljaar daarover melding te doen. 
2.Afhankelijk van de planning van de aannemer, zijn er in het eerste 
half jaar een aantal lokalen niet bruikbaar. We beschikken gelukkig 
over een aantal lokalen bij onze collega’s van Wolfert Lansing aan 
de Boterdorpseweg. Indien we lessen verplaatsen, gaat dat in 
blokken van drie lesuren; 1e t/m 3e, 4e t/m 6e en 7e t/m 9e lesuur. 
Het reizen van de ene naar de ander locatie valt binnen de pauzes. 
3.Leerlingen moeten het rooster in Zermelo goed in de gaten 
houden. De komende maanden benutten we elke vrije plek. Het is 
krap, maar na de Kerst komt er weer ruimte. 
 

De officiële oplevering is maart 2020, maar goed nieuws; als alles volgens planning verloopt 
kunnen we rond Kerst alvast de vierde verdieping met zes lokalen in gebruik nemen.  

 
Rooster 2019/2020 

De voorbereidingen voor het nieuwe rooster zijn in volle gang. Afgelopen week was het 

eerste concept al zichtbaar, maar vol zaken die verbeterd moesten worden. Het bleek maar 

eens via alle mails die we ontvingen, hoe leerlingen - zelfs als ze vrij zijn - Zermelo in de 

gaten houden.  

 

Wat is de stand van zaken? 

- Het juiste rooster wordt pas op maandagmiddag 2 september in Zermelo gezet. Ook de 

klassenindeling in de onderbouw. Alles wat voor deze datum in het rooster staat gewoon 

negeren.  

- Binnen de bovenbouw is er een grote diversiteit aan vakkenpakketten. Door de clustering 

van vakken is het niet mogelijk om leerlingen te verschuiven van klas. Immers hetzelfde 

profiel met één vak verschil, kan een andere klas/groep opleveren dan je beste 

vriend/vriendin. Het heeft dus geen enkele zin 

om verschuivingen van klas/groep aan te vragen. 

- De ervaring leert dat er altijd wijzigingen zijn na 

de zomervakantie. Behoudens kleine wijzigingen 

worden de grote wijzigingen uitgewerkt in de 

reisweek van klas 1, 2 en 4. 

- Het rooster is als een spelletje Mikado. Trek je 

aan het ene stokje dan is de kans zeer groot dat 

het geheel in beweging komt. Het is goed dat te 

realiseren. 
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Verkoop jubileumboek WvB sg 

De Wolfert van Borselen scholengroep vierde dit schooljaar zijn 

50-jarige jubileum. Daar hoorde natuurlijk een schitterend 

jubileumboek bij! Het rijk geïllustreerde boek van meer dan 500 

pagina's (geschreven door Arthur Roza en Henk May) over de 

geschiedenis van de Wolfert loopt vanaf de tijd dat er van een 

Wolfert van Borselen nog helemaal geen sprake was, via de tijd 

van de openbare scholengemeenschap tot aan de periode waarin 

we nu zijn aanbeland, het tijdperk van de Wolfert van Borselen 

scholengroep. Wilt u een exemplaar reserveren, stuur dan een  

e-mail aan receptiewl@wolfert.nl Het boek ligt ter inzage bij onze 

receptie en is er te koop voor €15.  

Boek vergeten in te leveren? 
De boekinname was op vrijdag 12 juli. Ben je een boek vergeten in te leveren, dan kan je het 
boek met het inleverformulier (belangrijk!) tot 1 augustus gratis opsturen naar Van Dijk 
Educatie, afdeling retouren, antwoordnummer 600, 8260 WN KAMPEN. 
 
Start nieuwe schooljaar 
Op dinsdag 3 september start klas 1 om 11.00 uur en overige 
klassen om 14.00 uur met een mentorprogramma en het 
ophalen van de boeken. Neem hiervoor een stevige tas mee. 
Op de site tref je HIER alle informatie aan. Tip: maak er een 
wekelijkse gewoonte van om de website te bekijken, zodat je 
altijd op de hoogte bent.  
  
Aanvullende leermiddelenlijst 
Alle aanvullende leermiddelen kun je HIER vinden. Uiteraard ben je 
niet verplicht deze artikelen te kopen bij Van Dijk Educatie (je kunt 
bijvoorbeeld ook terecht bij Osinga, Bol.com, marktplaats, plaatselijke 
boekhandel, enz.)  
  
Nieuwe boeken 
Op dinsdag 3 september ga je op school je boeken ophalen, neem 
hiervoor een grote stevige tas mee. Controleer je boeken thuis goed en 
lever in geval van schade en/of vermissing binnen twee weken de 
formulieren in bij de receptie (zie site, Ouders/Leermiddelen). Hou dus de 
dinsdagmiddag vrij om je boeken te kaften, zodat ze netjes blijven...  
 
Reizen klas 1, 2 en 4  
Op de site staat alle informatie over de reizen in klas 1, 2 en 4. De reizen zijn al heel snel na 
de zomervakantie! De factuur hiervoor ontvangt u voor de zomervakantie via ‘Wiscollect’. U 
krijgt daar als ouder/verzorger een mail over. 

 
Mobiel in de tas 

Halverwege dit jaar is in elk lokaal een telefoontas opgehangen. Niet elke 

docent maakte daar tijdens de les gebruik van. Echter gelijk vanaf de 

start van het schooljaar gaat je mobiel (stil) tijdens de les in de tas. Je 

mobiel in je kluisje bewaren mag natuurlijk ook. Scheelt een hoop gedoe. 

Gegevens controleren in Magister 
Wilt u s.v.p. in Magister controleren of telefoonnummers, mailadressen, 
enzovoorts juist zijn? Adreswijzigingen e.d. kunt u heel eenvoudig 
doorgeven via onze website, klik HIER.  

mailto:receptiewl@wolfert.nl
https://www.wolfert.nl/lyceum/schoolinfo/schoolkosten-en-boeken/#tab-id-2
https://www.vandijk.nl/webshop/composePackage/selectPackage?institute=50813383
https://www.wolfert.nl/lyceum/contact/formulieren/


Bladzijde 4/7 

 

Bezoek tandarts, arts, etc. 
Als uw zoon of dochter naar bijvoorbeeld de tandarts, orthodontist, arts of orthopedagoog 
moet, wilt u dit dan doorgeven via onze website? Klik HIER.  
 
Ziek / beter melden 
Wanneer uw zoon of dochter wegens ziekte niet op school kan komen, dan kunt u dit tussen 
7.30 - 8.15 uur uitsluitend telefonisch doorgeven op nummer 010 - 3 401 440.  
 
Tijdens dit gesprek zijn de volgende gegevens nodig:  

 klas van uw zoon/dochter,  
 naam van de mentor, reden van het verzuim,  
 inschatting hoe lang het verzuim gaat duren en eventuele zaken die blijven liggen 

door afwezigheid en later door uw zoon/dochter moeten worden opgepakt 
(bijvoorbeeld inhalen toetsen, inleveren werkstukken, etc.).  

Om de absentieregistratie zo optimaal te laten verlopen is het noodzakelijk dat uw 
zoon/dochter na het herstel beter gemeld wordt. Dit kan telefonisch, per e-mail, via het 
betermeldingsformulier op de site of persoonlijk door uw zoon/dochter bij de receptie. 
 
Toestemmingsverklaring 
Ook wij ontkomen niet aan de bureaucratie van de AVG verklaringen. Deze werden de 
afgelopen jaren op papier ingevuld. Nu is het mogelijk om dit via Magister in te vullen. De 
ouder/verzorger of leerling boven de 16 jaar krijgt daarover apart bericht bij de start van het 
schooljaar. 
 
Appen, bellen en naar muziek luisteren op de fiets? 
Als de politie vanaf 1 juli 2019 ziet dat je tijdens het fietsen 
je telefoon (of een ander mobiel elektronisch apparaat 
zoals een navigatiesysteem, tablet of muziekspeler) 
vasthoudt, dan kun je een boete krijgen van €95. De 
oproep aan alle fietsers is helder: houd je mobieltje én 
€95,- in je zak. Rijd dus MONO. Lees er HIER alles over. 

Huiswerkbegeleiding Studiekring  
I.v.m. de aanbouw wordt de studiekring verplaatst naar Wolfert Lansing. We hebben er dit 
schooljaar geen ruimte voor. Hieronder een tekst namens Studiekring:  

De Studiekring geeft al ruim 7 jaar huiswerkbegeleiding, 
bijlessen en diverse trainingen in het Wolfert Lyceum. Wij 
helpen leerlingen die net dat extra steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. De vestiging van Studiekring is gehuisvest in de 
school zelf, waardoor de leerlingen meteen na hun laatste 
les hun huiswerk kunnen maken in een vertrouwde 
omgeving. Wij staan 5 dagen per week klaar met een team 
van docentbegeleiders om leerlingen te helpen met hun huiswerk.  

De begeleiding van alle leerlingen wordt op maat gemaakt, door een individueel plan van 
aanpak waarin aandachtspunten en leerdoelen beschreven staan. Wij vinden het belangrijk 
om de ouders en de school goed op de hoogte te houden van de ontwikkeling van de 
leerlingen. Daarom wordt dit plan van aanpak tweemaandelijks door ons geëvalueerd met de 
ouders en bij toestemming van de ouders ook met de mentor. Daarnaast is er vier keer per 
schooljaar de mogelijkheid om langs te komen op de vestiging voor een gesprek met de 
begeleider van uw zoon of dochter. Wekelijks worden de leerling, ouder en mentor op de 
hoogte gehouden van wat er bij Studiekring gedaan is en waar nog aandacht aan besteed 
moet worden. De lijntjes zijn dus kort.  

https://www.wolfert.nl/lyceum/contact/formulieren/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/vraag-en-antwoord/mag-ik-bellen-en-naar-muziek-luisteren-op-de-fiets
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Naast huiswerkbegeleiding verzorgen wij ook individuele bijlessen. Zijn er moeilijkheden met 
een specifiek vak? Dan is bijles de uitkomst! Vanaf volgend schooljaar bestaat er ook de 
mogelijkheid voor examenleerlingen om deel te nemen aan examenjaarbegeleiding. De 
begeleiding start direct vanaf het begin van het examenjaar met een voor de leerling op maat 
gemaakt pakket wat bestaat uit o.a. bijlessen, coaching, huiswerkbegeleiding en 
examentraining. Zo gaat uw zoon of dochter extra goed voorbereid de examens in! Geslaagd 
idee toch? Meer informatie of een adviesgesprek aanvragen? Ga naar: 
www.studiekring.nl/bergschenhoek  

Wij staan te trappelen… jullie ook?! 
Het Wolfert Lyceum heeft al zeker tien jaar 
een team van voetballende docenten. ln de 
beginjaren speelden ze nog samen met 
Wolfert Dalton Hillegersberg, maar toen de 
school groter werd, kon er een eigen team 
geformeerd worden. Misschien is het wel 
uniek in Nederland: leerlingen die met een 
afvaardiging van hun klas het docententeam 
mogen uitdagen voor een wedstrijd op de 
vrijdagmiddag.  
 
Ondanks de toename van het aantal bierbuikjes en de vermoeidheid na het geven van al die 
intensieve lessen staan de leraren hun mannetje. Sommige personeelsleden hebben zelfs 
nooit op voetbal gezeten. Door hun inzet en het goede moreel zijn zij echter ook heel 
waardevol voor het team. De meeste wedstrijden zijn het afgelopen decennium winnend 
afgesloten, zo blijkt uit de statistieken die elke wedstrijd worden bijgehouden.  
 
Het schooljaar 2018-2019 is afgesloten met een wedstrijd tegen een afvaardiging van 4 vwo. 
Niet de minste tegenstander! Maar met tiki-taka voetbal combineerden De Vos, Van der 
Hoek, Van Leeuwen, Van Parreren, Van der Sman, Vlamings en Den Boer er lustig op los. 
De conditie speelde een belangrijke rol in dit 7 tegen 7 duel. De leerlingen bleken veel te 
hebben aan hun LO-lessen, want ze bleken een stuk fitter en scoorden maar liefst 9 goals! 
Helaas voor onze geweldige leerlingen, bleken de docenten toch venijniger in hun duels en 
met een daverend schot scoorde De Vos, wiens vermoeidheid te verklaren viel doordat hij 
net die week vader is geworden, op het nippertje de winnende goal. Eindstand 10-9 voor de 
docenten. Uiteraard verdienen onze 4 vwo leerlingen wel de complimenten voor hun 
daverende enthousiasme.  
 
Volgend jaar staan de docenten weer te trappelen om uitgedaagd te worden. Aanmelden kan 
bij de heer Van der Sman, onze captain: fsm@wolfert.nl 
 
We gaan weer wintersporten! 
Niet nu natuurlijk. Eerst gaan we genieten van al het moois wat de zomer te bieden heeft! 
Maar ook komend schooljaar wordt er op het Wolfert Lyceum weer een wintersportreis 
georganiseerd in de voorjaarsvakantie voor leerlingen uit klas 3 en hoger. Aan het begin van 
het schooljaar zullen meneer Azaroiali en meneer Den Boer de leerlingen voorzien van meer 
informatie.  
 
Juniormentoraat 
Oudere leerlingen helpen jongere leerlingen, een prachtige daltongedachte. Deze gedachte 
komt tot uiting tijdens het tutorleren, de daltonuren en het juniormentoraat. Leerlingen uit 5 
vwo mogen juniormentor worden van een brugklas. Ze zijn het gehele jaar verbonden aan 
een bepaalde brugklas. Ze tijdens de wenmiddag, gaan mee op kamp en excursies met die 
brugklas, zijn de vraagbaak in de wandelgangen en in gezamenlijke daltonuren, wonen (als 

mailto:fsm@wolfert.nl
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het rooster het toelaat) af en toe een mentorles bij, enzovoorts. Kortom: een hulpje van de 
mentor en een veilige vraagbaak voor de nieuwe leerlingen van onze school. 
 
De leerlingen zitten nu uiteraard nog in 4 vwo en hebben in mei een mooie motivatiebrief 
geschreven. Want juniormentor, dat word je niet zomaar, daar moet je een selectie voor 
doorlopen. Nadat de motivatiebrieven binnen waren, volgden de sollicitatiegesprekken met 
alle kandidaten. We hebben acht enthousiaste juniormentoren aangenomen en gaan er met 
elkaar een topjaar van maken!  
Dit zijn ze geworden:  

 Daimy voor 1hv1 (WBA = mentor) 
 Daan voor 1hv2 (MVB = mentor)  
 Manouk voor 1hv3 (RBU = mentor) 
 Kayleigh voor 1hv4 (SWE = mentor) 
 Floris voor 1v1 (GHA = mentor) 
 Simon voor 1v2 (MAG = mentor) 
 Ilse voor 1v3 (LIJ = mentor) 
 Luc voor 1v4 (GVO = mentor) 

  
Juniormentoren in de dop: heel veel succes!  
 

*) Helaas kunnen 4 havo leerlingen geen juniormentor worden, omdat zij zelf op reis zijn 
tijdens het brugklaskamp. Het meegaan met het brugklaskamp is een zeer essentiële taak 
van een juniormentor en daarom kunnen we alleen gebruik maken van 5 vwo leerlingen.  
  
Met enthousiaste groet, 
Natasja Pompen 
Teamleider brugklas 
 
Highlights activiteiten 

 Zomervakantie van maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 

 Uitreiking boeken en rooster: dinsdag 3 september  

 Eerste lesdag: woensdag 4 september (klas 1 heeft ICT dag) 

 Schoolfotograaf: dinsdag 10 september 

 Informatieavonden klas 1, 2, etc. 

 Reisweek (klas 1, 2 en 4): week 38 (vanaf 16 september) 

 Halloweenfeest klas 1 

 Herfstvakantie: week 43 (vanaf 21 oktober) 

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

 

PERSONEEL 

Nieuwe wereldburgers! 
 De heer De Vos (GVO, docent aardrijkskunde) is op zondag 23 

juni vader geworden van een zoon: Jip! Van harte gefeliciteerd en 
geniet, ook van elk uurtje nachtrust … 

  
Er zijn meer baby’s in aantocht: 
 Mevrouw Van den Berg (LBG, docent drama)  
 Mevrouw Van den Berg (PBG, docent Duits) 
 Mevrouw Verloop (RVL, docent BV) 
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We nemen afscheid van onze medewerkers: 
- De heer Boender (WBO), docent LO, naar andere middelbare school. 
- De heer Van Hest (WVH), docent Duits, naar Wolfert Dalton 
- De heer Ho (STH), docent economie, naar Wolfert Lansing 
Dank voor alle momenten die we hebben gehad en wat we van elkaar mochten leren! 

Afscheid / probleem economie 
Het was altijd een zeer grote wens van de heer Jarmohamed (BJA) om een baan als docent 
economie te krijgen binnen het MBO. Voor hem (en ons) kwam heel onverwachts zijn 
droombaan voorbij en moet hij met pijn in zijn hart afscheid nemen van Wolfert Lyceum. Hij 
blijft nog even, want per 1 november gaat hij pas op het Zadkine aan de slag. We verliezen 
met hem een goede docent en een hele prettige collega. We wensen hem veel succes met 
het volgen van zijn droom. 
 
Door het vertrek van bovengenoemde collega viel in juli een flink gat in de formatie 
(bedrijfs)economie. Gezien de huidige arbeidsmarkt een bijna onmogelijk taak om deze 
vacature te vervangen. De afgelopen twee weken zijn er een aantal gesprekken geweest, 
echter zonder het resultaat om de gehele vacature te vervangen. Gelukkig hebben wij voor 
een aantal klassen een oplossing gevonden, maar hebben we moeten besluiten om in de 
tweede klas havo/vwo het vak economie, dat voor één lesuur op de lessentabel stond, te 
moeten schrappen. Dat lesuur wordt in 2020-2021 toegevoegd aan het derde leerjaar 
(twee uur economie wordt dan drie uur). 
 
Nieuwe medewerkers 
Voor het nieuwe schooljaar zijn er wegens uitbreiding, zwangerschapsverlof of vertrek 
nieuwe docenten aangesteld: 
 De heer Van der Geer (KGR), docent economie. 
 De heer Gerritse (CGE), docent LO. 
 Mevrouw De Jong is onze nieuwe ondersteuningscoördinator geworden (EJO). Als 

begeleider Passend Onderwijs (BPO-er) is zij bekend met onze school. Wij zijn erg 
tevreden met het feit dat zij deze belangrijke taak op zich neemt. 

 Mevrouw Lammers, docent scheikunde (MLM). Eerder was de heer Busink (SBU) 
aangenomen als docent scheikunde, dus we hebben komend schooljaar een hele nieuwe 
sectie scheikunde, bevoegd en met ervaring!  

 Mevrouw Meijknecht, teamleider onderwijs (EME). De zoektocht naar een teamleider 
onderwijs heeft resultaat gehad. Els is daltoncoördinator op het Spinoza Lyceum in 
Amsterdam. Haar huidige rector typeerde haar als “een collega met veel daltonkennis, 
open en transparant”. De eerste tijd zal zij middels veel gesprekken zich inleven in onze 
school met alle onderwijskundige ontwikkelingen. 

 De heer De Nooijer (DNO), docent aardrijkskunde. 
 Mevrouw Ost (KOS), docent M&O, werkt ook op andere Wolfert school. 
 Mevrouw Pinarci (TPI), docent M&N. 
 De heer Reuderink (MRD), docent geschiedenis, werkt ook op andere Wolfert school. 
 Mevrouw De Rooi (ADR), docent Nederlands, werkt ook op andere Wolfert school. 
 De heer De Rooij (MRi), roostermaker sinds 1 april. 
 De heer Vroom (JVM), docent economie, werkt ook op andere Wolfert school. 
 De heer Weijs, teamleider bedrijfsvoering (CWE). Casper is een oude bekende van de 

school. Hij startte als docent M&N, vervolgens was hij werkzaam bij Magister en de 
laatste jaren was hij actief als teamleider onderbouw. We zijn blij met zijn terugkomst. 

 Mevrouw Van Wensveen (MWN), begeleider Passend Onderwijs (BPO-er). 
 
We kijken uit naar hun komst en wensen ze veel plezier en succes toe! 

 
*** EINDE *** 


