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OR-vergadering Wolfert Lyceum 
 
 

Datum: 03-06-2019 
 

Aanwezigen:  
Katja Tas 
Veerle Mooij 
Petra v/d Broek  
Sabine Besseling 
Luc Spitholt 
Yvonne Kaspers-Verdoes 
Agnes Brouwer  
Peter van Dam 
 
Ouder met interesse voor OR: 
Bas Kruiderink  
 
 
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 goedgekeurd 
 
 
Ingekomen stukken: 

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

- Visitatie 
We hebben het predicaat. Ze waren heel positief. Het heeft heel lang geduurd 

- Daltoncommissie:  
pedicaat goed weer binnen 

- Open Huis 14 feb was erg leuk 
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- Zittenblijvers 5 VWO dit jaar niet zo dramatisch als voorgaande jaren. 
motivatie probleem zit met name bij jongens, het BETA+ programma slaat niet echt 
aan 

- LOB (loopbaanoriëntatiebegeleiding) traject:  
vanaf het derde leerjaar. Door middel van testen beroepskeuze en profielkeuze. 

- MT teamleider bovenbouw liep niet. Deze is gestopt daardoor opnieuw gekeken 
naar de organisatie, wat is goed, wat zijn verbeter punten. 
Teamleider werd steeds zwaarder, veel taken: leerling/ouder begeleider, 
onderwijsbeleid vormen en docenten aansturen. Met name de laatste 2 lukte niet 
goed. 
Nu 3 teamleiders 
1. Leerlingbegeleider 
2. Teamleider onderwijs 
3. Teamleider bedrijfscoering/facilitair 

- De nieuwbouw  
Kosten zijn hoger dan beraamd o.a. doordat er langere hijpalen nodig waren 
vanwege een electriciteitskabel.  
Op vrijdag 7 juni is de eerst geslagen.  
De planning is oplevering met Kerst. Oktober buiten dicht. We zitten nog 1 jaar in 
noodgebouwen. Er vallen 6 lokalen uit, we kunnen gebruikmaken van 4 lokalen bij 
het Wolfert Lansing. Leerlingen en docenten pendelen behalve klas 1.  

- Financiel probleem: 
Zoeken naar middelen om geld in te zamelen. Misschien sponsoring? 
Sponsorwerving ouders? Het meubilair kost €20/25.000. 
Actie: Oproep aan ouders vanuit de OR om sponsoring voor Open Leercentrum. 
Hier moet een rekening voor gereserveerd worden en verantwoording bij de 
OR/accountant. Luc, Yvonne en Agnes gaan dit na de zomervakantie oppakken. 

 
 
Rondje langs de velden: 

- Een OR lid stopt ermee na 8 jaar. 
- Een OR lid heeft zich kandidaat gesteld voor de MR 
- Vraag of er geen toetsen zijn voor de toetsweek 

Peter gaat dit checken. 
- Toetsen van 4V zijn nog niet bekent. Peter gaat dit checken. 
- Waarom is er geen leerlingenraad: 

Te weinig animo. Wel pannels die 1 a 2x per jaar bijeenkomen. Er moet een 
terugkoppeling komen. 

 
 
Sluiting: 22.30 uur 
 
 
Volgende OR-vergaderingen: Starttijd 19.45 uur 

- 30 september 2019 


