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Nieuwsbrief april 2020 
 
Beste leerling, ouder/verzorger, 
 
Moeilijke tijden voor iedereen. In het nieuws zijn er helaas veel zieken en sterfgevallen te betreuren 
en het eind is nog niet in zicht. We kunnen alleen de ontwikkeling van het virus beperken als wij goed 
op elkaar letten en ons houden aan de regels. De versoepeling geeft ruimte voor een voorzichtig 
optimisme, maar we moeten het eens zijn met premier Rutte “ We zijn er nog lang niet.” 
 
Met de versoepeling moeten we verstandig omgaan. Goed nadenken en 
overleggen wat het beste is. Dit kost tijd en vereist medewerking van iedereen. 
Iedereen mist het sociaal samenzijn en het ‘live’ contact. Met de kleine stap 
voorwaarts moet dan ook zorgvuldig worden omgesprongen. Niemand wil terug 
naar de beperkende maatregelen. 
 
Aan de leerlingen doe ik een dringend beroep: ga zorgvuldig met de geboden ruimte om. Natuurlijk 
hebben we uit de media begrepen, dat de groep jongeren minder kwetsbaar is. Echter het personeel 
en jullie familie zijn dat wel. Zorg voor elkaar. We kunnen dat gezamenlijk en daar heb ik alle 
vertrouwen in. Geniet van de meivakantie, ondanks dat ook dit anders is dan normaal.  
 
Met vriendelijke groet, 
Peter Wind 
directeur Wolfert Lyceum 
 
Twee weken meivakantie 
Op 6/7/8 mei worden er geen online lessen gegeven. De docenten gaan 
deze dagen gebruiken om de organisatie en kwaliteit van de online lessen te 
verbeteren, invulling te geven aan lessen op school, zorg te dragen voor de 
afronding van het examen en overige leerjaren en plannen te maken voor 
het nieuwe schooljaar. Het geheel is complex en kent veel discussiepunten, 
daarvoor moeten we de tijd nemen. Daarom wordt de meivakantie voor alle 
leerlingen verlengd tot en met zondag 10 mei. Maandag 11 mei starten de 
online lessen en de weektaken weer op. De examenkandidaten krijgen op 
donderdag 7 mei de uitslag van de PTA3 toetsen te horen, daarna kunnen ze 
zich op vrijdag 8 mei inschrijven voor de herkansingen.  
 
School open, maar….. 
Vanaf 1 juni mogen de scholen open met inachtneming van de anderhalve meter. Deze boodschap 
hoorden we dinsdagavond 21 april tijdens de persconferentie. In de jaarplanning stond eerder dat 
onze school in de eerste week van juni dicht zou zijn (Pinksteren, twee vrije dagen en twee 
studiedagen voor het personeel). We hebben besloten om de twee studiedagen van 4 en 5 juni uit te 
breiden naar drie dagen en te verplaatsen naar 6, 7 en 8 mei, dus aansluitend op de meivakantie. 
Hiermee geven we docenten, zoals aangegeven, de gelegenheid het programma t/m 17 juli verder 
uit te werken.  
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De dagen 4 en 5 juni worden nog ingevuld met online lessen. Daarnaast vindt de examenvergadering 
voor de eindexamenkandidaten plaats. Op 4 juni worden de leerlingen door de mentor gebeld of ze 
geslaagd zijn en of ze zich moeten gaan voorbereiden op de resultaatverbeteringstoetsen. 
 
Op maandag 8 juni starten we met fysieke lessen in de school volgens de regels van het RIVM. Alles 
heeft grote consequenties voor de organisatie. Zoals jullie begrijpen, kunnen we het gebouw niet 
meer openstellen voor elfhonderd mensen, want dagelijks mogen er maar zo’n tweehonderd 
mensen in het gebouw zijn. Dat betekent een combinatie van online lessen en fysieke lessen op 
school, waarbij we klassen splitsen over twee lokalen en iedereen anderhalve meter afstand moet 
houden.  
 
We laten voor eind mei aan jullie laten weten hoe het onderwijs er uit gaat zien op het Wolfert 
Lyceum. De school is nu druk bezig met het plannen en inventariseren van de  
(on-)mogelijkheden. 
 
Nieuws voorexamenklassen (4 havo en 5 vwo) 
Met name voor deze groep leerlingen is de bevordering naar het examenjaar spannend. PTA-3 is 
immers grotendeels niet doorgegaan en er waren veel vragen. We zijn blij dat ze nu meer 
duidelijkheid krijgen.  
 
De situatie wordt als volgt: 
● Leerlingen in 4 havo en 5 vwo krijgen eind dit schooljaar een toetsweek voor PTA-4. 
● De toetsen van PTA-3 worden in september afgenomen. Mogelijk is er nog een enkele PTA-3 

toets in dit schooljaar, mits dit niet op belemmeringen stuit. 
● De herkansingen worden gehouden in het volgende schooljaar (het examenjaar) als PTA-3 en 

PTA-4 volledig zijn afgerond. 
● De formele cijfers van het voorexamenjaar gaan volgens een bepaalde berekening (zie PTA 

boekje) mee naar de berekening van het schoolexamencijfer. Deze berekening gaat natuurlijk pas 
volgend jaar plaatsvinden in Magister als PTA-3 volledig is afgerond en alle herkansingen zijn 
geweest . 

● Dit geeft natuurlijk een bijzondere situatie bij de bevorderingsvergadering. Immers cijfers (PTA-3) 
ontbreken en er is nog geen mogelijkheid tot herkansen geweest. De bevorderingsvergadering zal 
dus gaan over het advies dat de docenten geven over de kans van slagen van de leerling. Dit 
advies wordt besproken met de leerling en de ouders. Uitgangspunt is dat leerling, ouders en 
school samen een besluit nemen wat het beste is voor de leerling. 

 
Bevorderingsnormen 
Op bestuursniveau is er in de regio Rotterdam overleg over de bevorderingsnormen. Vanuit de 
directie van de Wolfert van Borselen is een dringend advies gegeven om de huidige 
bevorderingsnormen vast te houden met natuurlijk de opmerking dat er met coulance naar 
bespreekgevallen gekeken wordt in de bevorderingsvergaderingen. Tevens is benadrukt dat er snel 
een besluit moet komen. Er ligt een toezegging dat een besluit in de week na de meivakantie wordt 
genomen. Wordt vervolgd. 
 
Klas 2HV 
We pretenderen in één brugklasjaar havo/vwo uit te kunnen maken welke leerlingen naar havo 
kunnen en welke naar het vwo. Helaas is er dit schooljaar straks alles bij elkaar 10 weken volledig 
thuisonderwijs geweest (van 16 maart tot 8 juni) en daarna wordt er slechts gedeeltelijk op school 
lesgegeven en voor de rest thuis. Het schooljaar ziet er dus heel anders uit dan normaal in 1hv en 1v.  
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De minister heeft in een brief op 17 april aan alle basisscholen en middelbare scholen gevraagd om 
het verlengen van de brugperiode. Daarom ligt er nu een plan bij onze MR om komend schooljaar 
een 2hv klas op te stellen. Leerlingen uit klas 1 kunnen dan bevorderd worden naar; 2 havo, 2 
havo/vwo, 2 atheneum of 2 gymnasium. Een groot palet aan keuzes dat hopelijk meer recht doet 
aan hun capaciteiten. De keuze voor havo of vwo wordt in klas 2hv dan eind van dat schooljaar 
gemaakt. Een leerling in 2hv krijgt, net zoals in klas 1hv, les op twee niveaus en ook de toetsen zullen 
havo en vwo lesstof bevatten. De doorstroom naar zowel 3 havo als 3 vwo blijft gewaarborgd.  
 
Als de MR goedkeuring geeft aan dit plan, kunnen de docenten het verder uitwerken en kunnen we 
hopelijk in september starten met deze voor ons nieuwe 2hv klas. 
 
Aangepast rooster online lessen  
In de opstartfase vanaf 16 maart was er meer tijd nodig om leerlingen (en docenten) te laten 
wennen aan de online lessen. Er waren de nodige problemen met camera’s, geluid, inloggen, enz. Op 
dit moment hebben leerlingen en docenten hun draai gevonden.  
 
Uit de feedback van leerlingen en ouders blijkt ook, dat de online lessen geen 60 minuten duren en 
dat er vaak ongeveer 20 minuten ruimte zit tussen de lessen. Tijd waar je als leerling niet rustig aan 
je huiswerk kunt werken, omdat de volgende online les alweer bijna start.  
 
We kiezen daarom voor een aanpassing in het tijdschema van het online lesrooster. De lesduur 
wordt teruggebracht naar 45 minuten. Daarnaast maken we in het rooster ook een vast 
pauzemoment, omdat ook dat gemist werd. Verder kiezen we voor 45 minuten omdat er dan ook 
rustig online toetsen afgenomen kunnen worden.  
 
De nieuwe lestijden vanaf 11 mei: 

1. 09:00 uur - 09:45 uur 
2. 09:45 uur - 10:30 uur 
3. 10:30 uur - 11:15 uur 
4. 11.15 uur - 12.00 uur 

lunchpauze 12.00 - 12.30 uur 
5. 12.30 uur - 13.15 uur 
6. 13.15 uur - 14.00 uur 
7. 14.00 uur - 14.45 uur 

 
Formatieve toetsen 
Leerlingen krijgen op dit moment naast online lessen en het werken aan hun weektaken, ook 
toetsen. Sommige van deze toetsen zijn summatief (= krijgen ze een cijfer voor) en andere zijn 
formatief. Een formatieve toets meet de voortgang van een leerling. De beoordeling vindt plaats in 
de vorm van een o, v of g. Deze beoordeling wordt in Magister gezet. Het wordt meegenomen bij de 
overgangsvergaderingen aan het einde van het schooljaar. Het geeft namelijk aan of de lesstof 
tijdens het thuiswerken begrepen is.  
 
De boodschap voor de leerlingen is: neem ook formatieve toetsen serieus en leer ze goed!  
 
Zowel summatieve als formatieve toetsen worden vanaf 11 mei in Magister agenda gezet, zodat de 
leerlingen en ook de ouders goed inzicht hebben wanneer er een toets plaatsvindt.  
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Bouwers bedankt!  
Om de legendarische uitspraak van een groot voetballer aan te halen; “Elk nadeel heb zijn 
voordeel...” Door de sluiting van de school konden de bouwers ongehinderd hun gang gaan. Het 
gebouw is nagenoeg glasdicht, de wanden staan erin en de binnenmuren worden gespoten. Er is 
zelfs al één rode plaat geplaatst, zie foto…  
 
Deze activiteiten hebben geleid tot het inlopen van de achterstand, waardoor het gebouw al eind 
juni opgeleverd kan worden. Hierdoor is er meer tijd om alle nieuwe ruimten met de start van het 
nieuwe schooljaar in orde te maken. We zijn er blij mee! 
 

 
 
Schoonmakers bedankt! 
De schoonmakers zijn deze weken hard bezig de vloeren van alle lokalen 
van de oude was te ontdoen en van een nieuwe laag te voorzien. Eens in 
de vijf jaar moet dit gebeuren en dit was een goed moment. Het ziet er 
weer superstrak uit. Tevens zijn alle tafels ontdaan van kauwgom. Wat 
was dat smerig 😒. We komen dadelijk in juni weer in een schoon gebouw 
terug. Laten we er samen voor zorgen dat het zo blijft!  
 
Tip Mediatheek: lezen in de vakantie  
Ook al kan je nu geen ‘echte’ boeken bij ons lenen, er zijn ook nog andere 
mogelijkheden om thuis digitaal aan de slag te gaan, voor ontspanning of 
ten goede van je literatuurlijst. In de meivakantie zijn er veel (gratis!) e-books beschikbaar, lees op er 
op de pagina van de Mediatheek alles over: https://www.wolfert.nl/lyceum/schoolinfo/mediatheek/ 
Veel plezier met lezen, fijne vakantie! 
 
Geboortenieuws 
Melissa Busker, onze docente mens & natuur, is op 10 april bevallen van een 
dochter. Jillian en moeder Melissa maken het goed (en ook met de papa 
gaat het goed :-)). 
 
Dinsdag 14 april is onze toa, Doortje de Rijke bevallen van een zoon. Hij heet 
Jesse en alles gaat prima.  
 
Van harte gefeliciteerd! Wij wensen jullie veel geluk & gezondheid toe.  
 


