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OR-vergadering Wolfert Lyceum 
 
 

Datum: 04-02-2019 
 

Aanwezigen:  
Katja Tas 
Veerle Mooij 
Petra v/d Broek  
Sabine Besseling 
Luc Spitholt 
Yvonne Kaspers-Verdoes 
Agnes Brouwer  
Peter van Dam 
 
 
Peter Wind (directeur Wolfert Lyceum) 

Afwezig: 
Carmen de Koning 
Danielle de Bruin 
 

 
 
Vaststelling agendapunten: 

1. Notulen + actiepunten vorige vergaderingw 
2. Mededelingen van de directie 
3. Rondje langs de velden 
4. Planning vergaderdata 

 
 
Notulen + actiepunten vorige vergadering: 

- Notulen van vorige vergadering zijn niet gemaakt. 
 
 
Ingekomen stukken: 

- Er zijn geen ingekomen stukken. 
  
 
Mededelingen van de directie: 

- De school is via de inspectie voor een ‘goed’ gegaan. Het ging goed maar de 
uitslag duur 5 weken. 
Het was de eerste keer. De school was niet tevreden over de manier van 
onderzoek. De inspectie lijkt zelf nog niet goed uit de vragen te komen. Meten = 
weten. 

- 13 februari is de visitatie van de daltoncommissie 
- 14 februari Open Huis vanaf 19 uur 
- De nieuwbouw loopt → planning is nog steeds start september 
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- Roosters → bovenbouw minder tussenuren dan 2 jaar geleden 
               → onderbouw zijn goed 
nog geen vaste roostermaker 

- MT: Mw. Westheim voor lange tijd uit de roulatie. Dit moet opgelost worden 
binnenshuis. Voorlopig doet Peter Wind het examensecretariaat. 

- Vraag van 2 vergaderingen geleden. 
Maarten van Gullik heeft een email gestuurd. Deze moet doorgestuurd worden. 
Agnes gaat het doorsturen.  

- Peter vraagt of we voor 11 maart willen nadenken over ideeën voor de opening van 
het nieuwe deel van het gebouw. Is het een idee om ouders mee te laten doen. 

 
 
Rondje langs de velden: 

- Rooster maken blijft lastig 
- Komende weken is er formatieve evaluatie: 

een aantal docenten gaat experimenteren met toetsing bv via Kahoot. Ze kijken of 
de stof is blijven hangen op een andere manier dan met gewone toetsen. Doel is 
dat leerlingen gaan nadenken over de stof. 

- Een ouder van de OR is bij financiën geweest. Kascommissie heeft de financiën 
goedgekeurd. 

- 5 VWO lijkt weer niet goed te gaan. Peter Wind heeft nog geen goed inzicht, hij 
komt hier in de volgende vergadering op terug, dan is de leerlingbespreking 
geweest.  

- Inhalen van de PTA toets pas aan het eind van het jaar er zijn weinig andere 
mogelijkheden 

- 4 VWO heeft officieel geen toetsweek maar heeft bijna net zoveel toetsen als in een 
toetsweek en ook nog het examen maatschappijleer. Dit is wel erg veel. 

- Stilte ruimte is vaak niet stil, dit hangt ook af welke leerkracht er staat. Peter gaat 
het aan het MT doorgeven. 

- WAF was erg leuk. Vraag is wel: Hoe maken we BV populairder. 
 
 
Sluiting: 21:25 uur 
 
 
Volgende OR-vergaderingen: Starttijd 19.45 uur 

- 11 maart 2019 


