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Nieuwsbrief december 2019  

 
Beste leerling, ouder/verzorger, 
 
Een aanbouw vraagt veel aandacht terwijl gewoon les wordt gegeven. Het streven was de 
aanbouw in september 2019 gereed te hebben (zie: nieuwsbericht), maar het is alweer 
december en er moet nog veel gebeuren. We verwachten half juni dat de derde en vierde 
etage gereed zijn en de tweede verdieping begin juli. Achter de schermen zijn we druk bezig 
met de (her)indeling van kamers en lokalen. Meer ruimte… we kijken er naar uit!  
 
Fijne kerstvakantie en een gezond 2020! 
 
Met vriendelijke groet, 
Peter Wind, directeur Wolfert Lyceum 
 
 

 
  

https://www.wolfert.nl/lyceum/nieuws/24373/
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Leerlingen vrij 
Op woensdag 8 januari zijn alle leerlingen i.v.m. studiedag leerlingen VRIJ. 
TIP: kijk wekelijks in de jaaragenda op de website, zodat je niks mist!  
 
Roosterwijzigingen 
Traditiegetrouw is er een nieuw rooster in het tweede semester (periode 3). Dit komt omdat 
bij een aantal vakken het aantal lessen over het jaar niet gelijk is. Tevens is er door een 
verschuiving van docenten binnen een aantal vakken ook een stevige wijziging mogelijk. 
Docenten komen bijvoorbeeld terug van bevallingsverlof of gaan juist met 
zwangerschapsverlof. Gelukkig kunnen wij door het aantrekken van nieuwe docenten en 
intern verschuiven veel oplossen. Voor de leerlingen is het belangrijk om het rooster in 
Zermelo goed in de gaten te houden. Mogelijk dat een enkele wijziging gelijk na de 
kerstvakantie ingaat. 
 
Bericht van Sint en Piet 
Nu Sint en Piet weer in Spanje verkeren, 
Hebben ze alle tijd om eens even te reflecteren 
Sint en Piet kijken terug op een heerlijk bezoek 
Met mooie Wolfert verhalen in zijn grote boek 
Sint en Piet hebben daar gemerkt 
Dat er overal keihard wordt gewerkt 
Sint wil ieder dus een compliment geven 
Blijf alsjeblieft het hele jaar zo gedreven 
En blijf natuurlijk ook lief voor elkaar 
Dan zien wij elkaar weer volgend jaar! 
Liefs, Sint en Piet 
  
Bouwnieuws 
Het dak ligt erop en dat betekent op naar een volgende stap in het 
bouwproces: de geveldelen van de huidige buitenkant demonteren. Deze 
geveldelen worden weer gebruikt in de gevel van de aanbouw. Hierdoor 
krijgen we lokalen zonder buitenwand. Tijdelijk kunnen we deze lokalen 
niet gebruiken en krijgen we ook maar een paar van deze lokalen terug 
gedurende de rest van de bouwtijd. We zijn daarom op zoek naar een 
oplossing voor het tekort aan lokalen. Met de roostermakers onderzoeken 
we verschillende mogelijkheden. We denken aan het oprekken van het 
rooster (t/m 10e uur), maar we kijken ook naar de optie om een aantal 
lessen elders te geven. We zijn dan ook met de moskee in gesprek om 
daar drie ruimtes te gebruiken. Dit zijn eenvoudige klaslokalen die los 
staan van de gebedsruimte. Belangrijke vraag is natuurlijk wanneer het 
gebouw wordt opgeleverd. Helaas zijn er wederom vertragingen in 
productie van onderdelen met name de kozijnen. Zeer vervelend. De 
eerste oplevering staat op half juni gepland… 

Reünie 
De reünie ter ere van het 10-jarig bestaan van het Wolfert Lyceum vond zaterdag 23 
november plaats. Sommigen hadden zelfs de moeite genomen om ervoor uit het buitenland 
over te komen! De sfeer was fantastisch en de tijd vloog om. Het was onwijs leuk om de 
verhalen te horen waar de leerlingen na het Wolfert Lyceum mee verder zijn gegaan. Wat 
ons betreft over tien jaar weer! Wij genieten nog even na van deze onvergetelijke avond.  
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Jullie mening is belangrijk!  
Eind januari worden de verplichte tevredenheidspeilingen op alle VO locaties van BOOR 
digitaal afgenomen (LTP: voor leerlingen, OTP; voor ouders en PTP; voor personeel). In 
tegenstelling tot vorig jaar, waarbij alleen leerlingen deelnamen, nemen dit jaar alle 
doelgroepen deel aan het onderzoek, dit wisselt elk jaar: 

• LTP/PTP (leerlingen en personeel): van 27 januari t/m 14 februari. 
• OTP (ouders): van 27 januari t/m 6 maart.  
De vragenlijst is naast een goede indicatie voor de school, ook een landelijk vastgestelde 
vragenlijst om te gebruiken bij verantwoording aan de Inspectie. Alvast hartelijk bedankt voor 
het invullen! 

Docentenspreekavond 
Begin januari ontvangen ouders een mail dat ze zich via het account van ouder 1 kunnen 
inschrijven voor de docentenspreekavond van dinsdag 18 februari. Deze keer dus geen 
avond om de mentor te spreken, maar om (bij voorkeur met uw zoon/dochter, tenslotte gaat 
het over hem/haar) in gesprek te gaan met één of meerdere vakdocenten. Heeft u geen 
inloggegevens van ouderaccount 1? Stuurt u dan een mail naar onze ICT medewerker, de 
heer Campo: rca@wolfert.nl  
 

 
 
Kerstgala 007 in discotheek Thalia 
Woensdag 18 december was het zover: het kerstgala in discotheek Thalia in Rotterdam. 
Gekleed als echte James Bond of Bond girl kwamen de leerlingen over de rode loper het 
kerstgala binnen. We kijken terug op een zeer geslaagd feest. Bedankt 
activiteitencommissie (AC) voor de voortreffelijke organisatie! En sorry ouders, dat jullie zo 
laat naar bed mochten op een woensdagavond. De kinderen mochten lekker uitslapen de 
volgende ochtend, de ouders daarentegen…  
 
Beschadigingen fietsen 
De laatste tijd krijgen we regelmatig klachten van ouders dat de fiets van zoon of dochter is 
beschadigd. Vaak gaat dit niet met opzet, maar een enkele keer wel. Ga netjes om met de 
spullen van een ander ... 
 

mailto:rca@wolfert.nl
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Tosti’s voor Ghana 
In week 49 is de Ghana groep gestart met tosti’s verkopen in de pauzes voor Ghana. 
Maandag 30 maart t/m vrijdag 10 april 2020 staat voor deze groep leerlingen uit 4H en 5V 
hun reis naar Ghana gepland. Ze gaan er o.a. ervaring opdoen in vrijwilligerswerk en 
kennismaken met actuele maatschappelijke onderwerpen in Ghana. Meer ludieke acties om 
geld op te halen voor Ghana volgen.  
 
ICT spreekuur 
Met de komst van meer Chromebooks, zijn er ook meer ICT vragen. Er komt bij de receptie 
een lijst te hangen met de ICT-inloopspreekuren van de heer Campo, zodat jullie weten 
wanneer en waar je bij hem terecht kunt. Heb je vragen of problemen met je Chromebook en 
kom je er zelfstandig niet uit? Kijk dan op de lijst. 
 
Heb jij een familielid of ken je iemand uit groep 7 of 8? 
Na de kerstvakantie gaat ook de PR weer van start, enkele data op een rijtje: 
- woensdag 15 januari van 19 - 21 uur, scholenmarkt sporthal Oostmeer  
- donderdag 16 januari van 19.30 - 21 uur, informatieavond (1e) 
- woensdag 22 januari van 14.15 - 16.15 uur, open lesmiddag (1e) 
- maandag 27 januari van 19.30 - 21 uur, informatieavond (2e) 
- woensdag 5 februari van 14.15 - 16.15 uur, open lesmiddag (2e) 
- woensdag 12 februari van 14.15 - 16.15 uur, open lesmiddag gymnasium 
 
Er zijn al veel inschrijvingen voor de open lesmiddag. Leuk! We zien er naar uit! 
 
Groene Week 2019 
In september van dit jaar was de Groene Week op het Wolfert Lyceum. Een week waarin het 
mooie rode gebouw aan De Zijde een beetje groener kleurt - oftewel: meer aandacht voor 
het milieu. Dit jaar was er een oproep om filmpjes te maken over zwerfafval, waterbesparing 
en plastic. Er was een prijs voor de onderbouw en eentje voor de bovenbouw. Hierbij de 
link naar het filmpje van de onderbouw. Leuk om te zien! De makers hebben een 
bioscoopbon gewonnen met hun winnende filmpjes.  
 
Vakanties 2020-2012 
De vakantieregeling 2020-2021 is vastgesteld, het overzicht is te zien op onze website. 
 
Personeel 
We hebben een aantal nieuwe (tijdelijke) collega’s aangenomen: 
• Mw Portengen-Zetz (STMPO), receptioniste, vervangt vanaf maandag 2 december mw 

van den Heuvel i.v.m. ziekteverlof. 
• Mw Melo Fortes (STRME), docente drama, start vanaf maandag 6 januari ter vervanging 

van mw Bechoe i.v.m. ziekteverlof. 
• Mw Datadin (RDT), docente bedrijfseconomie, neemt vier uur over van mw Ost (KOS) 

i.v.m. minder werken. 
• Mw Tromp (STR), docente beeldende vorming, neemt vanaf maandag 16 december vier 

uur over van dhr Vroom (JVM) i.v.m. minder werken. 
• Mw Terreehorst (CTE), docente beeldende vorming neemt na de Kerst de lessen over 

van mw Verloop (RVL) i.v.m. ouderschapsverlof. 
• Mw van Dullemen, technisch onderwijsassistente (TOA) vervangt tot einde schooljaar  

mw De Rijke (DRI) i.v.m. zwangerschapsverlof. 
 
We wensen ze veel plezier en succes op onze school!  
 
  

https://www.wolfert.nl/lyceum/wp-admin/post.php?post=38661&action=edit
https://www.wolfert.nl/lyceum/wp-admin/post.php?post=38661&action=edit
https://www.wolfert.nl/lyceum/schoolinfo/vakanties-en-verlof-2/
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Vertrek: 
• Mw De Rooij (ADR), docente Nederlands verhuist naar Noord-Holland en vertrekt in 

februari. De uren lossen we intern binnen ons team op. We gaan haar missen en 
wensen haar veel succes op haar nieuwe school. 

• Mw Akkerman (AAK) is helaas gestopt met tijdelijke overnemen van lessen drama van 
mw Bechoe. Zij woont in Groningen en kon tijdelijk verblijven in Gouda, maar de 
wekelijkse afstand Groningen-Gouda was voor haar te groot. We danken haar voor de 
werkzaamheden en wensen haar veel succes in haar nieuwe werkkring.  

 
Terugkomst: 
• Mw Huizer (LHU), docente drama, heeft na de bevalling van haar zoon haar werk 

inmiddels op school hervat. 
• Mw Van de Berg (PBG), docente Duits, komt na de Kerst terug van zwangerschap/ 

bevallingsverlof. We kijken naar haar komst uit! 
 
Vacatures 
- docent(e) Duits voor 0.4 fte, i.v.m. minder uren werken van dhr Michalski (JMI) 
- docent(e) mens & natuur voor 0,6 fte tot einde schooljaar i.v.m. zwangerschapsverlof mw 
Busker (MBU) 
 
Geboren! 
• Mw Verloop (RVL) heeft in oktober een zoon gekregen. Super leuk nieuws! Moeder en 

zoon maken het goed. Van harte gefeliciteerd met jullie kleine man!! 
 
Hieronder staan de leerjaarspecifieke onderdelen: 

 
BOVENBOUW NIEUWS 
 
Extra herkansing (voor)examenklassen 
Helaas is PTA-week 1 (van 4 tot en met 11 november) op verschillende vlakken niet goed en 
soepel verlopen. Na veel gesprekken met leerlingen, docenten en mentoren is door de 
directie besloten om de leerlingen van klas 4H, 5H, 5V en 6V een extra herkansing te geven. 
Deze herkansing kan aan het einde van het schooljaar ingezet worden. Er kan gekozen 
worden voor een herkansing uit iedere periode voor ieder vak (het hoeft dus niet een toets 
uit PTA-week 1 te zijn). 
 
Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen van de volgende toetsweek/ 
PTA en nemen de leerpunten mee. Het conceptrooster staat in Zermelo, het kan zijn dat in 
de eerste week kleine wijzigingen plaatsvinden. Vanaf 13 januari gaat de toetsweek van 
start. Rust goed uit en besteed je tijd nuttig!  
 
PWS presentaties / Jong Ondernemen 
Een van de onderdelen van het examendossier is het profielwerkstuk (PWS), hiermee doen 
leerlingen uit 5H/6V uitgebreid onderzoek in één van de examenvakken met een onderwerp 
dat ze interesseert. Iets nieuws onderzoeken of een bestaand onderzoek/theorie toepassen 
op een nieuwe situatie.  De onderwerpen varieerden van: efficiëntie van windmolens, 
Diabetes type I, blockchain, gebarentaal, stress, muziek hoe voelt dat, greatest objects in 
the universe, toto, Formation of the English language, Oost-Afrikaanse Rift Vallei, drones, 
Vacuüm kanon bouwen, evolueren van een populatie in JavaScript, Placebo effect, San 
Andreasbreuk en de Noord-Anatolische Breuk, Raketmotoren, Uppercup, FyRe, Cultural 
Differences, aard/chemie Romantische liefde, Brawl, Hooikoorts, Hallucinaties, Kunstmatige 
intelligentie, toekomst van VR-gamen, inschatten van hardloopprestaties, aerodynamica, 
Banksy, Conspiracy theories tot … teveel om op te noemen… We kijken terug op een 
prachtige avond vol interessante presentaties! 
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Nieuws uit de Bèta-hoek 
Natuurkunde 
Leerlingen uit 5 en 6 vwo (Bas, Wouter, Julia, Lianne en Lianne) is het gelukt om een plek te 
bemachtigen in de CanSat competitie; een competitie van ESA (European Space Agency) 
en ESERO (European Space Education Resource Office). Deelnemende teams schieten 
met een raket een kleine computer ter grootte van een blikje de lucht in  Als de raket zijn 
hoogtepunt heeft bereikt, laat het de satellieten los en kunnen de primaire - en secundaire 
missies beginnen. Leerlingen hebben deze missies bedacht tijdens het maken van hun 
onderzoeksvoorstel. Het uiteindelijke doel is om een CanSat te maken en hiermee in de top 
10 beste teams te komen, waardoor ze hun CanSat ook mogen lanceren. De winnaar gaat 
door naar de Europese CanSat competitie. Het bericht staat op onze website, klik HIER. 
 
Scheikunde  
Op 21 november hebben twee groepen leerlingen uit 5 vwo (Julia, Eva, Sanne, Emma, 
Dymphna en Gaby) deelgenomen aan de European Union Science Olympiad (EUSO) 
voorronde georganiseerd door de Universiteit Leiden. Het doel van de wedstrijd is het 
uitdagen en stimuleren van geïnteresseerde en getalenteerde leerlingen op het gebied van 
science. In Leiden namen 16 teams deel. Onze leerlingen zijn geëindigd op de 4e en 8e 
plaats. Het bericht staat op onze website, klik HIER. 

Beta+ 
In periode 3 start een nieuwe groep van circa 15 leerlingen uit 4 vwo met het Bèta+ project. 
Bèta+ is een tweejarig programma bestemd voor onze talentvolle vwo leerlingen. Het biedt 
een combinatie aan van extra en verdiepingsstof voor wiskunde, scheikunde, natuurkunde 
en programmeren. Doel is onze leerlingen extra uit te dagen en de aansluiting met 
universitaire bèta-studies te verbeteren. Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor hun reis 
naar CERN in volle gang.  

 
ONDERBOUW NIEUWS 
 
Voorstelling Lampje klas 1 
Op donderdag 9 januari gaan de brugklassen naar de prachtige theatervoorstelling ‘Lampje’ 
naar het gelijknamige succesvolle boek van Annet Schaap. Zij won in 2018 een Gouden 
Griffel met dit boek. Een actieve school betekent veel inzet van personeel voor die 
activiteiten. Hierdoor vallen lessen uit en al proberen we dat zoveel als mogelijk te 
vermijden, het lukt niet altijd. Super fijn dat er ouders helpen met begeleiden van de 
leerlingen! 
 
Droombanen  
Op 26 november (klas 1) en 29 november (klas 2) hebben de leerlingen van klas 1 en 2 een 
eerste kennismaking gekregen op het onderdeel 'oriëntatie op studie en beroep'. Jura Bakx 
(oud-leerling) en Simon van Eek (bekende youtuber Siem) kwamen in de aula iets vertellen 
over 'droombanen'. Wat wil jij later worden? En waarom? Vervolgens zijn de leerlingen die 
dat wilden geïnterviewd worden door Jura en Simon. Die interviews werden gefilmd. Daarna 
kiezen Jura en Simon de leerlingen uit wiens droombaan voor één dag werkelijkheid wordt. 
Ze mogen meelopen met een persoon die hun droombaan uitoefent (ergens in januari). 
  
Uiteindelijk resulteert dit in een documentaire die onder de naam True Films op het youtube 
kanaal van Jura komt (Cine Bakx). Als het uw kind betreft die zijn of haar droombaan voor 
één dag mag gaan uitoefenen, wordt u hierover per mail geïnformeerd en mag u een 
toestemmingsformulier ondertekenen (zogenaamde quitclaim).  
 
 
 

https://www.esa.int/Education/CanSat
https://www.wolfert.nl/lyceum/nieuws/cansat-competitie/
https://www.ru.nl/pucofscience/scholieren/wedstrijden/euso/
https://www.wolfert.nl/lyceum/nieuws/european-union-science-olympiad-euso/
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V-projecten 
Sinds vorig jaar krijgen de 1v klassen vier keer per schooljaar het zogenaamde v-project. Ze 
doen zes weken een project - alfa (Mw de Jong (LIJ) - taalkunde), beta (dhr De Vos (GVO) - 
robotica), gamma (mevr. De Groote (MGT) - stad van de toekomst) en kunst (mw Vooges 
(TVO) - Escher). Het eerste project zit erop en de leerlingen zijn nu druk bezig met project 
twee. De leerlingen krijgen hiervoor geen cijfer, maar de beoordeling O, V of G.  
 
Daltongymnasium 
Afgelopen periode heeft 2V4 in het daltongymnasium gewerkt 
aan het thema 'De stad'. Dit betekent dat deze klas op een dag 
in de week een projectdag had, waarop de vakken 
geschiedenis, aardrijkskunde, beeldende vorming en Latijn 
samenwerkten. De leerlingen hebben zich beziggehouden met 
het ontstaan en (her)inrichten van steden en dan vooral met de 
klassieke steden Rome en Rotterdam. Aan de start van het 
project heeft een architect een gastles gegeven en in 
december zijn de leerlingen naar Het Nieuwe Instituut geweest, 
waar ze achter de schermen hebben gekeken en in januari 
gaan ze de stad Rotterdam in om te zien hoe een moderne 
stad is opgebouwd en steeds opnieuw wordt ingericht. 
 
Voor de vakantie waren de eindproducten (een maquette van 
een klassieke stad en een van een moderne stad) al een flink 
eind onderweg, maar de presentatie datum wordt niet gehaald. 
Omdat de leerlingen veel energie hebben gestopt in dit project 
en omdat ze veel leren, willen we de afronding zorgvuldig doen 
en wordt de presentatie uitgesteld. We informeren jullie zo snel 
mogelijk over de nieuwe datum. 
 
In de derde periode start een nieuw project: 'De Olympische Spelen'. Nu gaan vier andere 
vakken samenwerken: Frans, Grieks, Lichamelijke opvoeding en Nederlands. De bedoeling 
is dat de leerlingen bewoners zijn van een dorp à la Asterix en Obelix en in groepjes willen 
gaan deelnemen aan de Olympische Spelen. Ze moeten zich aanmelden bij het Olympisch 
Comité door een brief te schrijven en ze moeten gaan trainen. Daarna gaan ze in deze 
groepjes op reis door Frankrijk naar Griekenland en doen allerlei steden aan waarbij ze 
goede eetplekken en slaapplaatsen moeten vinden. Aan het einde presenteren ze hun 
reisverslag. 
 
Profielkeuze klas 3  
De voorlichtingsavonden over de profielkeuze in de bovenbouw zijn achter de rug. Op de 
website staan de powerpoints van de avonden, de vakken boekjes en de keuzeformulieren: 
KLIK HIER  
 
Kerstbrunch en - lunch 
De leerlingen van klas 1 hadden op donderdag 19 december wel een heel leuke schooldag. 
Ze mochten de eerste drie lesuren uitslapen i.v.m. het kerstgala van de avond ervoor 
en  vervolgens konden zij het 4e lesuur heerlijk brunchen met hun klasgenoten. De kerstman 
kwam ook langs, zodat er (natuurlijk) selfies met de kerstman gemaakt konden worden.  
Op vrijdag 20 december was het de beurt aan 2 vwo voor een kerstlunch. Iets later op de 
dag genoten zij van een heerlijke lunch. Het was heel gezellig. Een prettige manier om zo 
met je klasgenoten de kerstvakantie in te luiden.  
 
  

https://www.wolfert.nl/lyceum/schoolinfo/profiel-en-studiekeuze/
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Klassieke talen keuze klas 1hv 
Eerder in deze nieuwsbrief stond het vermeld: het rooster wijzigt in periode 3 altijd enigszins. 
Een van de wijzigingen is het toevoegen van twee lesuren klassieke talen (Latijn en Grieks) 
voor de vwo brugklassen. Ook de hv brugklassen mogen twee lesuren Latijn en Grieks als 
zij dat willen. De ouders van de hv brugklassen hebben hierover een mail ontvangen met 
informatie wat de keuze voor klassieke talen inhoudt. Een aanrader voor hv brugklassers die 
hun kansen voor de overgang naar 2 gymnasium open willen houden! Op dinsdag 7 januari 
2020 inventariseert Natasja Pompen, de teamleider van de brugklas en 2 vwo, de keuzes bij 
de 1hv leerlingen. Iets om over na te denken tijdens het kerstdiner dus :-) ... 
 
VVV-uren  
Vanaf 20 januari starten de VVV-uren voor periode 3. Je kunt weer kiezen uit hele leuke en 
interessante onderwerpen zoals Presenteren in een Elevator Pitch, Japans voor beginners, 
spaghetti bruggenbouw, Rubiks kubus leren oplossen, maak je eigen Mondriaan, Yoga, 
Erfelijkheidsonderzoek m.b.v. fruitvliegjes, gitaar voor starters, jongleren, debatteren, 
geheugenpaleis, verhalen schrijven, schaken, werken met Google Maps en Google 
Tourbuilder en nog veel meer! 

 
- EINDE - 


