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Nieuwsbrief februari 2020 

 

Beste leerling, ouder/verzorger, 
 

De donkere dagen zijn bijna voorbij en de zon gaat meer schijnen. 
Helaas waait het nog veel en vaak heb ik medelijden met de 
bouwvakkers die in weer en wind staan te werken. Dat het goed kan 
waaien op de open vlaktes in Lansingerland dat weten we ... 
 

Terugkijkend op de afgelopen maanden, waren er veel activiteiten die zorgden dat het 
rooster onder druk stond. Een kleine opsomming: 

 natuurlijk de bouw en de onzekere planning van de aannemer, 
 de vele scholings- en ontwikkelactiviteiten van het personeel, 
 de vele personeelsmutaties gedurende de periode, zoals zwangerschapsverlof, 
 de vele activiteiten vanuit de vakken binnen maar ook buiten de school. 

 

Het zorgde ervoor dat onze roostermakers vaak onder grote druk stonden om steeds maar 
weer een acceptabel rooster te maken. Dit is heel vaak gelukt, maar soms wel op het laatste 
nippertje. We hebben van vorig jaar geleerd dat te vroeg publiceren van het rooster leidde 
tot verschillende versies en veel misverstanden. Onze mensen die bezig zijn met het rooster 
en alle zaken daaromheen verdienen een groot compliment! 
 

Nu nog de laatste maanden. Toetsweek 3 voor de bovenbouw en natuurlijk het examen. Dit 
laatste gelukkig in de sporthal samen met onze collega’s van Melanchthon Bergschenhoek. 
Ook natuurlijk weer veel activiteiten, logisch daar staat onze school om bekend om en dat 
willen we graag zo houden! 
 

Met vriendelijke groet, 
Peter Wind,  
directeur Wolfert Lyceum 
 
Bouwnieuws 
Deze week zijn de kozijnen uit de tweede verdieping 
gehaald. Dit betekende dat we vier lokalen niet konden 
gebruiken. Gelukkig waren met wat creatieve 
oplossingen alle lessen in het rooster te plaatsen. Dat 
ook nog in één gebouw. In de vakantie komt verdieping 
3 aan bod en na de vakantie verdieping 4. Op alle 
verdiepingen wordt de wand dichtgezet zodat er wel les 
gegeven kan worden. Ook zal er na de vakantie gestart 
worden met het hijsen van nieuwe kozijndelen. Dit is 
afhankelijk van de leverancier en de wind. Op dagen die men gaat hijsen, zal in verband met 
de veiligheid een deel van het schoolplein afgesloten zijn. Goed nieuws over de oplevering. 
Eind juni start de oplevering zodat we het nieuwe schooljaar ‘gewoon’ kunnen starten. 
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Logo en naamrecht Wolfert van Borselen 
De school wordt regelmatig geconfronteerd met uitingen in de sociale media waarbij men 
niet respectvol met leerlingen en medewerkers omgaat. Frequent wordt de naam en het logo 
van de school misbruikt. We vinden dit heel vervelend en willen dit beslist niet. In een veilige 
school gaan leerlingen verantwoord, respectvol en bewust met elkaar om. Er zijn duidelijke 
regels, zodat het voor iedereen helder is wat wel of niet is toegestaan. De regels gelden voor 
bijvoorbeeld het gedrag in de klas, maar ook voor de sociale media. 
 
In de praktijk blijkt het erg lastig om onrespectvol gedrag via sociale media aan te pakken. 
Eén van de maatregelen die we daarom hebben genomen, is het vastleggen van onze 
beeldmerken. Op deze wijze kunnen we eenvoudig kwetsende zaken traceren en 
verwijderen, als onze naam en beeldmerk daarbij gebruikt worden. 
 

Ga je als leerling een inzamelingsactie starten voor een goed doel of een bedrijfje oprichten 
voor Jong ondernemen, dan is het verplicht om het logo en de naam van de school in de 
berichtgeving te gebruiken. Leerlingen melden dit gebruik ook bij hun teamleider. We vinden 
het als school prettig als de naam en het beeldmerk in een positieve setting naar voren 
komen. 
 

Roosterwijzigingen 
Begin februari is periode 3 gestart. Halverwege het schooljaar komt er altijd voor de 
leerlingen een nieuw rooster, zo ook dit schooljaar. Door personele wijzigingen was het toch 
noodzakelijk om later nog wijzigingen in het rooster door te voeren. Daarnaast zorgt de 
aanbouw er voor dat we soms op het laatste moment roosterwijzigingen moeten doorvoeren 
in rooster. We vragen de leerlingen dan ook altijd: hou Zermelo goed in de gaten. 
 

Enquête tevredenheidspeiling 
Door de verlenging van een week kon het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en 
medewerkers worden afgenomen tot en met 21 februari. De ouderpeiling heeft ook een 
langere doorlooptijd gekregen: tot vrijdag 6 maart. De respons groeit gestaag, wellicht nog 
een mooie eindsprint deze week? Alvast hartelijk dank voor uw deelname. 
 

Studie/ontwikkelingsdagen personeel en uitval wegens andere activiteiten 
In de CAO voor het onderwijspersoneel is veel ruimte gemaakt voor ontwikkeling en scholing 
personeel. Zo zijn er vijf sectie ontwikkelingsdagen en twee studiedagen. De leerlingen zijn 
dan vrij. Tevens volgen veel docenten scholingen, zowel vakinhoudelijk bijvoorbeeld 
examentraining nieuwe stijl voor hun vak als in het kader van de begeleiding een mentoraat 
cursus. Combineer dit met de vele buitenschoolse activiteiten (zie jaaragenda), waarbij elke 
groep minimaal door twee docenten begeleid moet worden, dan zijn er zo flinke 
verschuivingen in het rooster. Voor de onderbouw maken we het rooster zo veel mogelijk 
vierkant. In het rooster hebben alle docenten opvanguren, zodat bij een zieke collega in 
ieder geval een opgegeven toets door kan gaan. 
 

Gevonden voorwerpen 
Naast een aanzienlijke hoeveelheid kleding liggen er 
ook veel fiets-/ huissleutels bij de receptie. Iedereen 
brengt (ook de schoonmakers) de gevonden 
voorwerpen naar de receptie. Mocht je als leerling je 
sleutels verliezen, dan is het handig om ook na een 
paar dagen het even bij de receptie na te vragen. Veel 
(sport)kleding, mutsen, handschoenen, rekenmachines, 
enzovoorts, wachten al weken op hun eigenaar... 
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Nieuwe brugklasleerlingen 
Na onze informatieavonden, open lesmiddagen en het open huis zijn er al veel 
inschrijvingen. We hebben inmiddels 132 leerlingen. Op donderdag 5 en maandag 9 maart 
zijn de inschrijfavonden. We hopen weer veel nieuwe brugklassers te kunnen verwelkomen! 
 

Personeel 
We hebben een aantal nieuwe (tijdelijke) collega’s aangenomen: 

 
 Mevrouw Busker (MBU, docente M&N en mentor 2H4) gaat na de voorjaarsvakantie met 

zwangerschapsverlof. Om de korte periode te vervangen, is mevrouw Hemelaar (LHE) 
tijdelijk aangenomen. De heer Gerritsen (CGE, docent LO) neemt het mentoraat over. 

 De heer Geuzendam (MGZ, docent Duits) is gestart als interim docent.  
 
We wensen ze veel plezier en succes op onze school!  
 

Hieronder staan de leerjaar specifieke onderdelen: 

 
BOVENBOUW NIEUWS 
 
Beëindigen VVV-uren 4V  
In het MT hebben we ervoor gekozen om de 4V leerlingen niet meer deel te laten nemen 
aan de verplichte VVV-uren. Naast dat dit organisatorisch minder druk geeft op de VVV-
uren, worden de 4V leerlingen hiermee gelijk gesteld aan de overige bovenbouwklassen. 
Het aantal daltonuren voor de leerlingen blijft gehandhaafd op zeven. 
 

 
ONDERBOUW NIEUWS 
 

Leerlingenraad  
Afgelopen week zijn de klassenvertegenwoordigers van klas 1 en klas 2 vwo bij elkaar 
geweest. Ze hebben hun ongezouten mening gegeven over de afgelopen periode. Wat ging 
er goed en wat is nog voor verbetering vatbaar. We hebben alle activiteiten uit de 
jaarplanning van oktober 2019 t/m februari 2020 doorgenomen. Hun conclusie: wat hebben 
we toch een leuke, actieve school! Er zijn veel leuke activiteiten op het Wolfert Lyceum. 
Bedankt klassenvertegenwoordigers voor alle feedback. Op deze manier kunnen we het 
programma nog beter afstemmen op de wensen en tips van alle leerlingen.  
 

Jura Bakx en Simon van Eek – Droombanen 
In november zijn oud-leerling Jura Bakx en Simon 
van Eek (beter bekend als youtuber Siem) op school 
geweest in klas 1 en 2 om iets te vertellen over 
beroepskeuze. Vervolgens hebben ze leerlingen 
geïnterviewd over hun droombaan. En daarna kwam 
het leukste stuk - enkele leerlingen mochten hun 
droombaan voor 1 dag gaan uitoefenen in de 
praktijk. Zo ging Jesse de Mik een avondje op pad 
met de dj’s van radio 538 en mocht Sophie 
Hanemaayer een dagje kunstschaatsen met Joan 
Haanappel. De eerste aflevering van Beroepsbazen 
staat online. Zie:- https://youtu.be/UVaf_lcZuYk 
 
 
  

https://youtu.be/UVaf_lcZuYk
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Daltongymnasium 2V4 schaatst olympisch… 

 

 

 
  

  

- EINDE - 

 


