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Nieuwsbrief oktober 2019  
 

Beste leerling, ouder/verzorger, 
 
Tijdens bouwwerkzaamheden was er vanmiddag (vrijdag 18 oktober) sprake van stevige 
rookontwikkeling, uit voorzorg hebben we het schoolgebouw ontruimd. Langer dan voorzien 
moesten we buiten staan, aangezien de brandweer tijd nodig had om de oorzaak te 
onderzoeken. Daarna mochten we van de brandweer snel naar binnen om onze 
eigendommen mee te nemen en naar huis gaan. Het is een vreemde start van de 
herfstvakantie. Hopelijk is de rooklucht snel uit ons schoolpand verdwenen!  
 
Het najaar komt eraan met regen en wind; de overgang van warm naar koud. 
Maar binnen maken we het straks weer gezellig. We gaan komende tijd 
griezelen met klas 1 tijdens Halloween, halen warme herinneringen op bij 
onze reünie op 23 november en er zijn veel leuke ideetjes voor de maand 
december. Het wordt een vol programma na de herfst, dus blijf de site goed 
in de gaten houden! 
 
Wolfert Lyceum heeft nu een volwassen formaat, ongeveer 1050 leerlingen en meer dan 
100 personeelsleden. In zo’n organisatie gebeuren veel zaken. Gelukkig heel veel positieve, 
maar soms ook mindere zaken. Over de meeste gebeurtenissen communiceren we naar 
leerlingen en ouders. Maar niet altijd kunnen we iedereen op tijd op de hoogte stellen en dat 
is lastig. Niet alle informatie kan/mag gedeeld worden en vaak gaat alle energie zitten in het 
oplossen van het probleem. Wij hebben een professionele organisatie die zich voor 100% 
inzet voor een goed draaiende school. Daar kunt u op vertrouwen!   
 
Inspiratie uit de koker van Plint magazine: 
“Contact, vragen? Stuur een mail of bel gerust. We zijn er bijna altijd. Bijna. Want anders 
dan veel mensen tegenwoordig gewend zijn, zijn we er ook wel eens niet. We zijn geen 
Bol.com, we hebben geen 0900 nummer en geen callcenter. En in het weekend 
bijvoorbeeld, zijn we vrij en doen we andere dingen. En ‘s avonds ook. Lezen we gedichten. 
Of lopen we ergens in de wind met een hond;-)” 
 
Met vriendelijke groet en fijne herfstvakantie, 
 
Peter Wind      
Directeur Wolfert Lyceum 
 
Eerste paal Wolfert Lansing 
Niet alleen op onze school wordt driftig (aan-) gebouwd, 
maar ook bij onze collega’s op Wolfert Lansing aan de 
Boterdorpseweg is de bouw gestart. Op 17 oktober is de 
eerste paal geslagen. Op de site van Wolfert lansing staan 
een aantal 3D impressies van het nieuwe gebouw.  
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Nieuwbouw Wolfert Lyceum	
In de herfstvakantie gaat (hopelijk snel!) de stalen constructie verder de hoogte in. Hierbij 
een foto van afgelopen donderdag 17 oktober: 
 

	
 
Wat de bouwplaats betreft: voorop staat dat de aannemer zijn uiterste best doet om de 
veiligheid van iedereen te garanderen. Daarnaast heeft de school een externe 
toezichthouder die de aannemer en andere bouwpartijen op de vingers kijkt of alles volgens 
afspraak gaat. Hij heeft de taak om op te letten of alles veilig gebeurd.  
 
Meer mooie foto’s… 
De heer Simkens (docent Engels) fietste afgelopen donderdag tegen deze prachtige 
beelden aan. Er is geen enkele filter of iets anders overheen geplakt! De regenboog eindigt 
letterlijk bij Wolfert Lyceum. Deze foto’s zijn van donderdag 10 oktober rond 08:45 uur.  
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Reünie Wolfert Lyceum  
We sluiten ons 10-jarig jubileumjaar af met een reünie op zaterdag 23 november van 
18.30-23.00 uur. Oud-leerlingen en oud/huidige collega’s zijn van harte welkom. De plannen 
zijn nog niet helemaal in kannen en kruiken, maar we gaan er zeker weten een super 
gezellige avond van maken. Met lekkere hapjes/drankjes, je gaat terug in de tijd en volgt 
lessen van je favoriete docent(en) - indelen doen we zoveel mogelijk op examenjaar – en de 
voetjes mogen van de vloer tijdens de afsluitende schooldisco met band/muziek. 
We proberen zoveel mogelijk iedereen te bereiken via de ons bekende gegevens, maar 
weten dat niet iedereen op die manier bereikt kan worden. Laat daarom zoveel mogelijk 
mensen weten dat je dit evenement niet moet missen. Hopelijk herken je elkaar en ons weer 
bij binnenkomst... We hebben er zin in en hopen op veel aanmeldingen! Aanmelden is 
mogelijk via het formulier: https://www.wolfert.nl/lyceum/nieuws/tien-jaar-wolfert-lyceum/  
 
AVG 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing. 
Onderdeel van deze verordening is dat wij als school niet zomaar beeldmateriaal van 
leerlingen mogen plaatsen op onze website, digitale nieuwsbrief of social media. Dat mag 
alleen als de ouders / verzorgers daar toestemming voor hebben gegeven, of leerlingen zelf 
als zij ouder zijn dan 16 jaar. Tot dit jaar hebben de meeste locaties deze toestemming via 
papieren formulieren aan u gevraagd. Een proces dat administratief voor flink wat werk 
zorgt. Daarom hebben wij aan ons leerling- administratiepakket Magister gevraagd of zij iets 
kunnen ontwikkelen wat deze administratieve lastendruk verminderd. Er is goed nieuws! 
Magister heeft recent een update aangeboden waarin u in de ouderlogin uw toestemming 
voor het gebruik van beeldmateriaal kunt verlenen. 
 
Mentor & ouder gesprek 
Op maandag 2 december kunt u met de mentor van uw zoon/dochter in gesprek. Hiervoor 
krijgt u na de herfstvakantie een uitnodiging via Magister. Wilt u een gesprek, dan voert u dit 
zelf in via Magister middels het ouderaccount 1. Hierbij kunt u een voorkeur geven voor het 
dagdeel (middag en/of avond). Het exacte tijdstip krijgt u bevestigd na 25 november als wij 
alle afspraken verwerkt hebben. Heeft u geen inloggegevens van ouderaccount 1? Stuurt u 
dan een mail naar onze ICT medewerker, dhr Campo: rca@wolfert.nl  
 
Schoolfotograaf 
Uw zoon/dochter heeft een mapje met foto’s ontvangen. Denkt u aan de tijdige betaling?  
In het fotopakket staat op het briefje de foto-code en hiermee kunt u betalen via de site; 
https://foto.vormgegeven.nl  Liever geen foto’s? De foto’s zijn binnen tien werkdagen te 
retourneren. Neemt u bij vragen gerust contact op met de heer Suijker: rsu@wolfert.nl  
 
Veilig thuis/naar school 
De donkere maanden komen eraan, maak jezelf dus zichtbaar met o.a. goede 
fietsverlichting. Ook een regenpak en handschoenen zijn komende periode wel handig! 
Los van dat de politie weer gaat controleren, is het levensgevaarlijk om zonder licht te 
rijden. Voorkom dus ellende en zorg voor goede verlichting op je fiets. We hebben je 
graag gezond op school (en later weer thuis)! 
 
Fietsenstalling 
Door de verbouwing zijn een aantal fietsenstallingen verdwenen. Gelukkig hebben we al 
redelijk snel na de zomervakantie extra fietsenstallingen kunnen realiseren, zodat iedereen 
zijn fiets kwijt kan! Recentelijk is de brandweer langs geweest voor controle. Zij hebben ons 
een waarschuwing gegeven, omdat de hulpdiensten onze school niet goed kunnen bereiken. 
Een ambulance moet voor de trappen kunnen stoppen als er een spoedgeval is. Daarom 
hebben we extra witte lijnen op de grond getekend en moet je fiets achter de witte lijn staan. 
Staat je fiets niet achter de witte lijn, dan gaat je fiets aan de ketting. Het slot gaat er pas 
om 16:30 uur vanaf (en niet eerder!). 
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Uitval eerste uur 
Helaas komt het wel eens voor dat docenten zich voor een dag ziekmelden. In de ochtend 
worden de roosters van de leerlingen dan zo goed mogelijk aangepast. Om te voorkomen 
dat je onnodig op school komt, is het belangrijk dat je voor je vertrekt (en na 7:45 uur) even 
in Zermelo kijkt om te controleren of je iets langer thuis kunt blijven. En als je om 7.45 uur al 
op de fiets zit en toch uitval hebt, maak je lekker warm je huiswerk in de aula… dat scheelt 
je thuis weer werk.  
 
DELF-diploma Frans 
Voor de zomer is er een mail uitgestuurd over de DELF-diploma’s Frans A2 (klas 3-4) 
en B1 (klas 4-5). Het DELF-diploma is een internationaal erkend diploma dat laat zien 
dat je de Franse taal op niveau beheerst. Tijdens een vast daltonuur werk je aan 
spreken, lezen, schrijven en luisteren in het Frans met kleine opdrachten en krijg je 
lesmateriaal van school. Doordat je in kleine groepen werkt en alles in het Frans gaat, 
heeft meedoen aan DELF ook een positieve invloed op de gewone lessen Frans. In 
week 39 en 40 zijn er proeflessen geweest en vanaf week 41 starten de lessen als je 
besluit door te gaan. Heb je vragen? Neem dan contact op met mw Wijnker (hwj@wolfert.nl). 
 
Cambridge-diploma Engels  
Voor de zomer is er ook een mail gestuurd over het Cambridge-diploma Engels C1. Deze 
lessen starten in periode twee, gedurende twee lesuren per week. De twee lesuren zijn in 
plaats van daltonuren, dus twee van de zeven daltonuren worden ingezet voor Cambridge. 
Heb je vragen? Neem gerust contact op met mw Barents (sbt@wolfert.nl), dhr Simkens 
(ssi@wolfert.nl), dhr De Witte (dwt@wolfert.nl) of dhr Oedairadjsingh (aoe@wolfert.nl).  
 
LO lessen in sporthal De Zijde 
Na de herfstvakantie sporten we niet meer buiten, maar binnen in sporthal De Zijde. 
 
Medezeggenschapsraad 
Het jaarverslag 2018-2019 van de medezeggenschapsraad kunt u terugvinden op: 
https://www.wolfert.nl/schoolinfo/medezeggenschapsraad/  
 
Leerjaarpanels / klassenvertegenwoordigers 
Op onze school heeft iedere klas een klassenvertegenwoordiger (soms twee). Deze 
leerlingen nemen deel aan de leerjaarpanels. Met de teamleider vergaderen zij 4x per jaar 
(na iedere periode) over de voorgaande periode. Hoe is het verlopen? Waren huiswerk en 
toetsen goed verdeeld? Hoe vonden ze de activiteiten voor hun leerjaar die periode, enz.   
 
Wolfert Lyceum – een stukje milieubewuster! 
De Groene week op het Wolfert Lyceum is voorbij. We hebben de organisatoren Jip Sloover 
(3v2) en Chelsea van Schaik (3h1) gevraagd hoe ze deze week hebben ervaren en of het 
een succes was. Jip en Chelsea waren allebei erg enthousiast: “deze week gingen de 
leerlingen, maar ook de docenten, iets bewuster om met het milieu”.  
 
De leerlingen kregen dit jaar de opdracht om een filmpje te maken over één van de volgende 
onderwerpen: plastic, waterverspilling of luchtvervuiling. Over deze onderwerpen kregen ze 
een les in de mentorles en naar aanleiding hiervan moesten ze een filmpje maken. Er zijn 
erg leuke filmpjes uitgekomen. Aan de opdracht hing een prijs voor het leukste en 
origineelste filmpje. De prijswinnaars worden deze week bekend gemaakt en ze winnen een 
bioscoopbon!  
 
Jip en Chelsea gaan dit schooljaar nadenken of er meer verbeteringen mogelijk zijn. Ze zijn 
van plan de Groene week volgend jaar weer te organiseren. Daarna gaat Chelsea naar het 
examenjaar en willen ze het stokje overdragen aan anderen die het interessant vinden om 
hiermee verder te gaan.  
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Personeel 
● Helaas is mevrouw Bechoe (docent drama) nog steeds afwezig door een gecompliceerde 

breuk in haar arm. We wensen haar veel sterkte toe. Gelukkig kunnen we in november 
weer mevrouw Huizer (docent drama) na bevallingsverlof verwachten. 

● Na de kerst komt ook mevrouw van de Berg (docent Duits) terug van bevallingsverlof. 
● Mevrouw Verloop (docent beeldende vorming) is bevallen van een zoontje en geniet van 

haar verlof. 
● Leuk te melden is, dat twee docenten hun eerstegraads diploma hebben behaald: 

mevrouw Haijes (docent klassieke talen) en de heer De Witte (docent Engels) behaalden 
dit met succes. 

 
Hieronder staan de leerjaarspecifieke onderdelen (bovenbouw, middenbouw, onderbouw). 
Tip: kijk wekelijks in de jaaragenda op de website, zodat je niks mist: 
 
BOVENBOUW NIEUWS 
 
Romereis voorlichtingsavond 
Gymnasiumleerlingen uit 5H+6V bezoeken van 19 t/m 24 november de 
mooie stad Rome. De stad is rijk aan kunst en historie. We hebben een 
leuk en afwisselend programma. Op dinsdagavond 12 november is er een 
voorlichtingsavond voor deze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s). 
 
LO Lessen examenklassen 
Eindexamenleerlingen sluiten LO af met een speciaal sportprogramma in 
hun laatste schooljaar. Ze sporten op verschillende locaties. Dit schooljaar 
zit dat boordevol nieuwe, uitdagende en een paar bekende sporten, zoals: tennis, dans, 
yoga, beachvolleybal, bootcamp, rugby en voetbal. Superleuk!  
 
Ghanareis 
Op 1 oktober was er een informatieavond over de reis naar Ghana. Leerlingen uit klas 4H, 
4V en 5V konden zich middels een motivatiebrief opgeven om mee te gaan naar Ghana. Wij 
waren erg blij met de grote belangstelling (33 aanmeldingen!), maar er is plek voor twintig 
leerlingen en daardoor moesten wij helaas een groot aantal leerlingen teleurstellen.  
De twintig leerlingen gaan eind maart 2020 met dhr Van Parreren, dhr Groeneweg en mw 
Hartman deze hele mooie en leerzame reis maken. Inmiddels is de groep bezig met 
voorbereidingen van diverse activiteiten, zoals de Ghana week op school.  
 
Studeren? 
Als je dit jaar eindexamen doet, dan ga je volgend jaar waarschijnlijk studeren aan 
een HBO of Universiteit. Vraag jij je wel eens af hoe dat dan zit met studie-
financiering? Is het echt allemaal een lening? Wat als je ouders niet kunnen 
meebetalen? En gratis reizen, hoe werkt dat? Op 26 september om 19:30 uur gaf 
DUO een webinar met uitleg over studiefinanciering in het hoger onderwijs, zie: 
https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoger-onderwijs-hoe-werkt-het.jsp  
 
Diploma-uitreiking IB Engels 
De leerlingen die vorig jaar het IB-diploma Engels hebben behaald, krijgen hun diploma 
binnenkort uitgereikt. 
 
PTA informatie (voor)examenleerlingen 
We hebben een informatieavond voor ouders/verzorgers achter de rug en tijdens 
presentaties in de daltonuren zijn leerlingen geïnformeerd. Dit jaar ontvangen de leerlingen 
geen papieren boekjes meer, maar staat alle informatie op de site; 
https://www.wolfert.nl/lyceum/schoolinfo/examen/#toggle-id-6  
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Toetsweken klas 4 en hoger 
Een week na de herfstvakantie gaat de toetsweek van start. Nieuw dit schooljaar is dat ook 
klas 4 vwo hieraan meedoet. Vorig jaar kwamen we tot de conclusie dat het rustiger is om 
alle grote toetsen in de toetsweek te combineren en leerlingen direct mee te laten doen met 
alle andere bovenbouwleerlingen.  
 
MIDDENBOUW NIEUWS 
 
Informatieavond ouders klas 3 havo 
YOUZ had een goed inhoudelijk en interactief programma, verder stond maatschappelijke 
stage, profielkeuze en kennismaken met de mentor op het programma. We hebben veel 
positieve reacties ontvangen van de mensen om ons heen. Dank voor uw komst. 
 
Profielkeuze klas 3 
De leerlingen uit klas 3 krijgen rustig de tijd om dit schooljaar tot een profielkeuze te komen, 
de eerste stap naar de belangrijke periode: de bovenbouw. We informeren 
ouders/verzorgers hierover op: 29 oktober (vwo) en 12 november (havo).  
 
Verder brengen de leerlingen een bezoek aan hogeschool of Erasmus universiteit en er is 
een toneelvoorstelling over de profielkeuze. Daarnaast zijn er speciale daltonuren om de 
leerlingen te informeren.  
 
In klas 4 en hoger besteden we in de mentoruren nog meer aandacht aan de profielkeuze 
tijdens LOB (loopbaanoriëntatie en beroep) en tijdens bezoeken aan diverse voorlichtings- 
en studiebeurzen. Je kunt altijd bij de decaan langs: mw De Groot (havo) en dhr Van 
Leeuwen (vwo) of mailen mgr@wolfert.nl en fle@wolfert.nl als je vragen hebt. 
 
ONDERBOUW NIEUWS 
 
Halloweenfeest klas 1 
Op donderdag 31 oktober bouwt de activiteitencommissie het Wolfert Lyceum om naar een 
gezellige, griezelige Halloween locatie. Leerlingen en mentoren uit klas 1 storten zichzelf in 
de rol van griezels. Wees gewaarschuwd voor deze avond vol grappen en grollen…  
 
Huiswerkpijler 
Afgelopen jaren was er geen stempelkaart (DUP) in de onderbouw om weektaken af te 
stempelen, maar de digitale Huiswerkpijler. Ook dit jaar is het instrument om leerlingen goed 
te begeleiden weer van start gegaan. Docenten kunnen aftekenen voor hun eigen vak en 
alle andere vakken inzien. Leerlingen kunnen, al voor de docent, hun gemaakte werk 
afvinken. Het doel is om overzicht te verwerven (zowel bij docent als leerling) in het 
schoolwerk en zo kunnen docenten en mentoren hun leerlingen beter begeleiden. Mooi 
punt: de leerling ziet het vak waarin hij het best is op zijn dashboard. Interessant voor u als 
ouder om af en toe eens een blik in Huiswerkpijler te werpen. Inloggen gaat met dezelfde 
inlogcode als uw kind. Goed om te weten: groen betekent dat uw kind zijn werk op tijd af 
heeft, rood betekent dat uw kind het werk niet af heeft en geel betekent dat uw kind het werk 
te laat af heeft. Als een leerling rood heeft, kan hij/zij het werk gewoon maken en dan geel 
krijgen, maar niet meer in groen. 
 
Carrousel ouderavond  
Op dinsdag 8 of donderdag 10 oktober waren de ouders van de brugklassen terug in de 
schoolbanken. Tijdens deze carrousel ouderavond luisterden zij naar Babs Wolters. Zij 
vertelde een verhaal over het puberbrein, eigenaarschap en de rol van ouders in de lezing 
‘hoe begeleid ik mijn brugklaskind’. Ouders die hier meer over willen weten, kunnen zich 
aanmelden voor een thema avond. Er volgen er drie de komende maanden. Daarnaast 
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kregen de ouders informatie van de mentor van hun kind en vertelde de teamleider van klas 
1 iets over Frans AIM, de bevorderingsnormen en ze liet tenslotte nog wat leuke, 
informatieve filmpjes zien. De powerpoint is opgestuurd naar alle ouders, dus u kunt de 
informatie teruglezen.  
 
VVV-uren  
Vanaf week 46 gaan de VVV-uren starten voor de 
onderbouw. Klas 1 start later in het schooljaar - in periode 3. 
Dit jaar zijn er weer onwijs leuke en interessante workshops 
waaruit de leerlingen kunnen kiezen. Denk aan:  werken met 
Google Maps en Google Tourbuilder, Musictour, Ghana 
Shakers / Aslatua, Ghana voorbereiding, Franse sprookjes, 
debatteam, debatteren voor beginners, creatief schrijven + 
bloggen, DIY, zangles, maak je eigen telescoop, cryptografie 
(geheimschrift), gitaar voor starters, jongleren, Japans voor 
beginners, je eigen Sinterkerst- en nieuwe spellen maken, 
wiskunde olympiade training, mindmap map, 
spaghettibruggen bouwen, Rubiks kubus leren oplossen en 
Spoken Word. Veel plezier! 
 
V-projecten klas 1 vwo 
In de vwo brugklas krijgt uw kind v-projecten. Uw zoon/dochter volgt vier projecten per 
schooljaar, waarin aandacht besteed wordt aan alfa, beta, gamma en cultuur.   
 
De leerlingen die starten met cultuur zullen o.a. onderzoeken hoe Escher gebruik maakte 
van wiskundige formules om zijn werk op te bouwen. Vervolgens gaan ze hiermee zelf aan 
de slag en maken zo hun eigen werk in de stijl van Escher. Als onderdeel van dit project 
bezochten ze op 15 oktober het Escher museum in Den Haag.  
 
Bij het alfa project gaan ze ontdekken hoe gebarentaal werkt, wat afasie inhoudt en hoe ze 
als baby hebben leren praten.  
 
Het beta project betekent aan de slag met robotica. De leerlingen bouwen en programmeren 
hun eigen robot. Zouden ze hem kunnen leren huiswerk te maken? Dat zou mooi zijn :-).  
 
Tenslotte het gamma project - hoe ziet de stad van de toekomst eruit? We blikken vooruit en 
de leerlingen ontwerpen hun toekomstige stad.  
 
Veel plezier met de v-projecten dit jaar! 
 
 

- EINDE - 


