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Nieuwsbrief 19 mei 2020 
 

Beste leerling, ouder/verzorger, 
 
Nog steeds hebben we te maken met onzekere tijden en helaas zal dit de komende weken, 
zo niet maanden voortduren. Wie is het zo langzamerhand niet zat? Helaas houdt de 
ontwikkeling van het coronavirus zich niet aan dat soort menselijk gevoelens. Er zijn veel 
redenen om de voorzorgsmaatregelen te blijven handhaven; in het belang van ons allemaal.  
 
Ik realiseer me dat het met name voor de leerlingen in deze leeftijdsgroep extra lastig is. 
Jongeren zijn (uitzonderingen daargelaten) geen risicogroep en mochten ze ziek worden, 
dan zijn de gevolgen meestal klein. Waar maak je je dan druk om?  
 
Het gaat om de verspreiding. Het zijn je vader, moeder, opa, oma en andere dierbare en 
kwetsbare mensen in je omgeving die door dit virus echt gevaar lopen. Vanaf juni komen er 
meer leerlingen op school. Hou je aan de regels. Stay safe! 
 
Met vriendelijke groet 
Peter Wind 
directeur Wolfert Lyceum 
 
School open - weer naar school 
Zoals uitgebreid in de media is gepubliceerd, mogen middelbare 
scholen vanaf juni -waarschijnlijk- open onder veel voorwaarden 
en de basisregel anderhalve meter afstand. In de praktijk blijkt het 
organiseren van onderwijs en doorvoeren van alle voorwaarden 
heel lastig en dat is niet alleen onze ervaring maar ook van 
andere scholen. Daarom hebben veel scholen al besloten om 
grotendeels online les te blijven geven.  
 
Wij denken er helaas ook over om deze lijn te volgen en benadrukken ‘helaas’, omdat we via 
enquêtes en gesprekken horen dat school ontzettend gemist wordt. Vooral het sociale 
aspect van school blijkt enorm belangrijk. Iedereen heeft een grote behoefte om ‘gewoon 
weer op school’ te zijn en ‘gewoon contact met elkaar te hebben’. Het toelaten van groepen 
van 250 leerlingen is echter organisatorisch een probleem, want het zijn vooral jongeren die 
zich slecht aan de anderhalve meter afstand (kunnen) houden. Wij voelen de 
maatschappelijke druk om onze leerlingen terug op school te hebben, maar zijn tegelijkertijd 
verantwoordelijk voor de volksgezondheid.  
 
Waar onze gedachte nu naar uitgaat, is het continueren van het online onderwijs voor het 
overbrengen van kennis en naar school gaan voor het sociale aspect. We denken aan een 
(langere) mentorles per week, creatieve- en beweeglessen. De plannen worden uitgewerkt 
en op dinsdag 26 mei worden jullie hierover geïnformeerd in de volgende nieuwsbrief.   
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We gaan nu eerst een inventarisatie maken bij welke leerlingen het volgen van de online 
lessen niet goed is gegaan en dit is een groep die wij zo snel mogelijk naar school willen 
halen. De mentoren spelen bij deze inventarisatie een grote rol. Bent u van mening dat het 
voor uw kind beter is om meer tijd door te brengen op school, neemt u dan contact op met 
de mentor. 
 
Afhankelijk de persconferentie vanavond vanaf 19 uur, maken wij 
plannen hoe we juni en juli verder indelen. Hiervoor liggen diverse 
scenario’s en voor de meeste leerlingen blijven het grotendeels online 
lessen, zoals hierboven toegelicht. 
 
Toetsweek 
Vanaf week 27 (eind juni) is er een toetsweek voor 3 havo, 3 vwo, 4 vwo 
(alleen PTA maatschappijleer), 4 havo en 5 vwo. De resultaten worden meegenomen in de 
bevorderingsvergadering. Hieronder lichten we toe waarom we voor deze leerjaren kiezen: 
 
3 havo en 3 vwo 
Deze groep gaat in het vierde leerjaar vakken volgen, volgens het door hun gekozen profiel. 
Voor deze leerlingen moet het heel helder zijn of zij het gekozen profiel aankunnen. Tijdens 
de toetsweek worden uitsluitend de vakken getoetst die de leerlingen gekozen hebben in 
hun profiel. De toetsen in de toetsweek geven een extra indicatie. 
 
4 havo en 5 vwo  
Deze leerlingen moeten het PTA-4 doen en hebben behoefte om te weten waar ze staan. 
“Kan ik de examenklas aan?”. Het gaat niet om een toelatingsexamen, maar om een extra 
indicatie voor het gesprek met de mentor of bevorderen naar het examenjaar verstandig is. 
 
Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief kan het zijn dat er dit schooljaar enkele toetsen 
van het PTA-3 worden afgenomen na het PTA-4. De overige PTA-3 toetsen en 
herkansingen worden afgenomen in de eerste periode van het nieuwe schooljaar. 
 
4 vwo  
Wij verwachten de betrokken leerlingen hier volgende week duidelijkheid te geven.  
Het vak maatschappijleer wordt altijd formeel in leerjaar 4 afgesloten en maakt onderdeel uit 
van het PTA. Het Wolfert Parlement is ook onderdeel van het PTA en wordt, zoals het er nu 
naar uitziet, verzet naar september. Het definitieve cijfer voor het PTA maatschappijleer 
wordt daarom pas vastgesteld in september. Momenteel wordt geïnventariseerd welke 
toetsen online of fysiek op school worden afgenomen. 
 
Rest de vraag waarom er geen toetsweek is voor de andere leerjaren? De reden is simpel; 
met de huidige regels is het niet verantwoord om zoveel leerlingen bij elkaar te brengen in 
de school. Tevens hebben wij via het online onderwijs/toetsen genoeg beeld van de 
vorderingen van onze leerlingen. 
 
Bevorderingsnormen 
Afgelopen week is duidelijk geworden dat de scholen in de regio de bestaande 
bevorderingsnormen kunnen handhaven, deze staan op onze website. Een terechte vraag is 
hoe we deze normen toepassen met het vaak incomplete cijferbeeld bij de leerlingen.  
Hieronder volgt een toelichting. 
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Het Wolfert Lyceum gaat als volgt te werk: 
● Bevordering volgens de norm: dan is er geen probleem en we gaan er vanuit dat de 

leerling met goed vervolg het volgende jaar doorloopt. 
● Niet automatisch bevorderd: dan is de leerling een ‘bespreekgeval’. Het is logisch dat het 

aantal bespreekgevallen meer zijn dan in de afgelopen jaren. De docenten brengen in de 
vergadering een advies uit en dat advies bespreekt de mentor/ teamleider met de 
leerling/ouders. De vraag is of het verstandig is om over te gaan en of de leerling volgend 
jaar aan kan? We gaan er vanuit dat in de meeste gesprekken iedereen overtuigd is, dat 
een goed besluit wordt genomen. Bij een te groot verschil van mening kan het voorgelegd 
worden aan de locatiedirecteur en deze neemt uiteindelijk het besluit.  

 
Reflectie bij overgang en vooruitkijken naar het nieuwe schooljaar 
Hoe kijk je terug op de afgelopen periode van thuiswerken vanaf 16 maart tot nu? Het is een 
lastige open vraag. Maar van reflectie leer je en terugkijken levert veel op. Zeker als je de 
bevorderingsnormen niet haalt of op het punt staat om naar het examenjaar te gaan. We 
laten juist deze leerlingen een reflectiedocument maken. Zo kijken ze samen met hun 
mentor en met input van de docenten, terug op de afgelopen tijd en maken een plan van 
aanpak voor het volgende schooljaar. Wat ging er goed en wat zou er beter hebben 
gekund?  
Het reflectiedocument gebruiken we bij de leerlingen die onder de bevorderingsnormen 
staan en bij enkele voorexamenleerlingen om toegang te geven tot het examenjaar. Het 
reflectiedocument ziet er in elk leerjaar anders uit. De mentor spreekt met uw kind indien 
hij/zij een reflectiedocument moet invullen. Ook van de ouders wordt input verwacht.  
 
klas 2 HV 
Door de geringe mogelijkheden van determinatie in de brugklas dit schooljaar, willen we 
volgend schooljaar starten met een verlengde brugklas, een 2 HV klas. We plaatsen de 
leerlingen bij wie twijfel is over havo- of vwo capaciteiten in deze klas. Meer informatie 
hierover volgt binnenkort.   
 
Wat en hoe in het nieuwe schooljaar? 
Mijn kind heeft vanaf 16 maart online onderwijs gehad en dat duurt wellicht tot het einde van 
dit schooljaar. Hoe gaat het dan volgend schooljaar? Wij weten uiteraard net zo weinig als 
jullie of de school normaal open kan in september en wachten de berichtgeving af. Wat we 
wel weten is dat de leerlingen die nu moeite hebben met sommige vakken, omdat ze meer 
uitleg nodig hadden dan via de online lessen werd gegeven, volgend schooljaar extra hulp 
krijgen. De docenten hebben alle begrip en doen volgend schooljaar hun uiterste best om 
eventueel opgelopen schade tijdens het thuiswerken adequaat weg te werken.  
 
Diploma-uitreiking  
Op 4 juni horen de examenkandidaten telefonisch van hun mentor of 
ze officieel geslaagd zijn. Het is ontzettend jammer dat dit schooljaar 
niet de traditionele diploma-uitreiking plaats kan vinden, maar we 
kunnen de leerlingen op 4 juni ook niet op school ontvangen (iets wat 
gebruikelijk is, met een hapje en drankje). Maar… binnen wat mogelijk 
is, gaan we er ook voor de examenkandidaten van dit jaar een 
bijzonder moment van maken. Er zijn diverse plannen en die gaan we 
zeker uitvoeren, zodra we weten wat er mag en kan. In ieder geval 
ontvangen de leerlingen hun diploma in de week van 13 juli. 
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Reizen komend schooljaar 
Alle reizen schuiven we door naar april 2021. Helaas is het in deze periode in de Ardennen 
te koud en daarom vervalt de reis voor klas 2. Momenteel is onzeker of het brugklaskamp in 
september 2020 doorgaat, wellicht verplaatsen we deze reis ook naar april 2021.  
 
Gebouw 
Aan de buitenkant ziet de aanbouw er al fantastisch uit! De binnenkant is ook echt mooi aan 
het worden. De foto rechts geeft alvast een kijkje in het nieuwe Open Leercentrum (OLC). 
We kijken uit naar de oplevering eind juni. Het geeft ons de tijd om het gebouw goed in te 
richten voor de start in september. We kijken ernaar uit! 

 

 
 
 

Bericht leerlingenraad 
Er zijn op school diverse groepen leerlingen die meedenken met de schoolorganisatie. Wij 
zijn de algemene leerlingenraad. Daarnaast zijn er klassenvertegenwoordigers die per 
leerjaar kijken hoe het gaat en of er zaken anders/beter kunnen, er zijn 
klassenvertegenwoordigers uit de bovenbouw die kritisch meekijken met de PTA roosters, 
enzovoorts. Deze leerlingenraad is een algemene leerlingenraad waarin vertegenwoordigers 
zitten van klas 1 t/m 5. Dit is een hectische tijd voor ons allemaal met ingrijpende 
veranderingen, maar ook nu staan wij als leerlingenraad voor jullie klaar en willen wij jullie 
ideeën en zorgen graag horen. Wij willen jullie eraan herinneren dat onze hulp altijd 
beschikbaar is met betrekking tot school gerelateerde onderwerpen zoals de online lessen, 
huiswerk en toetsen. Ondanks dat de school al goed op weg is, kunnen er natuurlijk nog 
steeds vragen of opmerkingen zijn. Je kan ons dan mailen op: wlleerlingenraad@wolfert.nl. 
Juist in deze tijd vinden wij jullie ideeën en eventuele kritieken erg belangrijk. Stay safe! 
Met vriendelijke groet, Leerlingenraad  

 
Nieuwe wereldburgers 
Twee collega’s hebben gezinsuitbreiding gekregen. Geboren zijn: 
● Evy, dochter van Ingeborg van der Burg (werkt als schoolpsycholoog 

voor de hele Wolfert scholengroep, voorheen was ze zorgcoördinator).  
● Suze, dochter van Taco den Boer (docent wiskunde). 
 
Daarnaast zijn er kinderen op komst:  
Het ‘Wolfert Lyceum koppel’ Maxime Hoek (docent Nederlands) & Anwar Oedairadjsingh 
(docent Engels) verwacht hun tweede kindje, Eline van Adrighem (docent beeldende 
vorming) is in verwachting van haar tweede kindje en Merel van Engelen 
(examensecretariaat en docent beeldende vorming) verwacht haar tweede kindje. 


