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Nieuwsbrief 29 mei 2020 
 

Beste leerling, ouder/verzorger, 
 
We waren deze week druk bezig met het vormgeven van de anderhalve meter school. 
Daarnaast was de school open voor de examenkandidaten die herkansingen maakten en 
voor de leerlingen waar het thuis niet goed meer ging. Langzaam komt er meer bedrijvigheid 
in de school en dat voelt goed! Collega’s komen vaker de school in en we zien meer 
leerlingen op school. Lang niet zoveel als normaal, maar ‘normaal’ duurt waarschijnlijk een 
tijdje... Het begin is er in elk geval en dat geeft hoop voor de toekomst! Die ‘toekomst’ nadert 
overigens snel, want maandag 8 juni opent de school deels haar deuren.  
 
Maandag 25 mei stuurden we ons plan voor de anderhalve meter school naar de drie 
geledingen binnen onze school: de personeelsadviesraad, de leerlingenraad en de 
ouderraad. Dinsdagavond 26 mei namen de drie teamleiders (Judith Driece, Marinca van 
Gelder en Natasja Pompen) met de leerlingenraad het hele plan door. Ze kwamen met 
intelligente vragen en overwegingen die wij nog niet opgemerkt hadden. We kijken terug op 
een zeer nuttige inbreng van de leerlingenraad, waarvoor onze hartelijke dank! 
 
Woensdag 27 mei was het de beurt aan de ouderraad. Ook zij hebben kritisch meegedacht 
en ons plan van nuttige feedback voorzien. Tot slot boog de personeelsadviesraad zich 
donderdag 28 mei over onze plannen en ook zij gaven goedkeuring aan het plan voor de 
heropening van de school op 8 juni. Resultaat was van al deze overleggen, veel input en 
mogelijke keuzes. Uiteindelijk ook nog de klus om daar voor zowel leerlingen als personeel 
een werkbaar geheel van te maken. Binnen de mogelijkheden gaan we dus deels ‘open”. 
 
Zijn we gelukkig met het resultaat. Ja, gezien hetgeen wat mogelijk is. Nee, want eigenlijk 
willen we weer terug naar normaal. Maar ja, wie wil dit niet….. 
  
Met vriendelijke groet, 
Peter Wind 
directeur Wolfert Lyceum 
 
Anderhalve meter school vanaf 8 juni 
Mark Rutte heeft voorwaarden gesteld i.v.m. de opening van de school vanaf 2 juni. 
Middelbare scholen mochten niet alleen open voor een mentorles en/of toetsen, maar er 
moesten ook fysieke lessen gegeven worden. Waarom opent Wolfert Lyceum pas op 8 juni 
en hoe zien de komende dagen er dan uit? We leggen het hieronder uit: 
● Maandag 1 juni is het Tweede Pinksterdag en aansluitend zijn er twee vakantiedagen.  
● Donderdag 4 en vrijdag 5 juni zijn er online lessen voor de overige leerlingen. 
● Donderdag 4 juni is de uitslag van het examen bekend en worden de examenleerlingen 

vanaf 12 uur gebeld door de mentor. De vlag kan officieel uit bij slagen! Leerlingen die 
(nog) niet geslaagd zijn, worden donderdag 4 juni vanaf 15 uur op school verwacht voor 
een adviesgesprek over de keuze van de RV-toetsen (resultaatverbeteringstoetsen).  

● Vrijdag 5 juni mogen alle examenkandidaten zich opgeven voor de RV-toetsen.Zij 
krijgen daar apart informatie over hoe zij zich aan kunnen melden. 
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● Maandag 8 juni is de heropening van de school. Vanaf dat moment gaan leerlingen 
dagdelen naar school en worden in de onderbouw (klas 1 t/m 3) in elk geval de 
kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde onderwezen. In de bovenbouw (4 havo, 4 
en 5 vwo) wordt dat Nederlands, Engels en twee profielvaklessen naar keuze. 

● In het document ANDERHALVEMETERSCHOOL (meest actuele versie staat op de 
site) staat uitgewerkt hoe de heropening van de school in zijn werk gaat.  

 
Communicatie 
We hebben gemerkt dat er in de afgelopen periode veel vragen leven bij leerlingen en 
ouder(s)/verzorger(s). We begrijpen dat er vragen zijn en er onzekerheid is. Wij hebben 
echter onze handen vol aan de veilige heropening van de school en de vele mails zorgen 
voor meer werkdruk. We informeren jullie wanneer onze plannen helder zijn via de 
nieuwsbrief. Mail de mentor, teamleider of communicatiewl@wolfert.nl indien het echt 
noodzakelijk is. We vragen jullie om geduld op te brengen en vertrouwen te hebben dat wij 
onze uiterste best doen om in deze Corona tijd het onderwijs goed en veilig te organiseren.  
 
PTA-3 en PTA-4  
De afgelopen week is met de verschillende vakgroepen overlegd over wanneer de PTA-3 en 
PTA-4 toetsen worden afgenomen. De leerlingen krijgen van hun docent te horen welke stof 
er precies getoetst gaat worden in de aankomende toetsweek voor zover ze dit al niet 
weten. Daarnaast kan het zijn dat een deel van de stof getoetst tijdens de aparte 
toetsmomenten de komende weken. Een klein deel van resterende PTA-3 toetsen schuift 
door naar september. De betrokken klassen krijgen daar een aparte mail over. 
 
Klas 2 volgend schooljaar 
Zoals eerder vermeld in deze nieuwsbrief, krijgen we in klas 2 komend schooljaar vier 
leerstromen: 2 havo, 2 havo/vwo, 2 atheneum en 2 gymnasium.  
 
Criteria voor toetreden tot de 2 havo/vwo klas: 

- cijfer gemiddeld tussen de 6,8 en 7,1 
- cijfer gemiddeld tussen 7,1 en 7,4: bespreekgeval voor 2 hv of 2v 

 
De mentoren bespreken dit met de leerlingen (en met u als ouders) vanaf 8 juni. Meer 
informatie over uw kind volgt tegen die tijd via de mentor/teamleider.  
 
Als uw kind naar 2 vwo gaat, mag hij of zij de keuze maken voor atheneum of gymnasium. 
Ons daltongymnasium in klas 2 en 3 is ontzettend interessant en uitdagend voor leerlingen. 
Naast de klassieke talen, krijgt uw kind een projectdag per week, waarbij vakken 
samenwerken aan een thema (denk aan de Olympische Spelen of de stad, waarbij de 
oudheid en de moderne tijd vergeleken worden). Meer informatie hierover krijgen de 
leerlingen in de klas vanaf 8 juni. Daarna maken zij een keuze of ze wel / niet / twijfelen over 
het gymnasium. Er volgt dan een informatiemoment voor ouders, conform de richtlijnen van 
het RIVM, waarbij u als ouder(s)/verzorger(s) samen met uw kind welkom bent om te 
bepalen of het daltongymnasium past bij uw kind.  
 
  

https://www.wolfert.nl/lyceum/schoolinfo/nieuws-archief/
mailto:communicatiewl@wolfert.nl
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Diploma-uitreikingen 
Inmiddels zijn de data voor de diploma-uitreiking bekend. Door alle wijzigingen in het 
examenprogramma en het feit dat we het door de Corona maatregelen moeten spreiden 
over meerdere avonden, wijkt alles af van de oorspronkelijke data. We gaan natuurlijk hier 
een mooi programma voor maken.  
 
De nieuwe data worden als volgt: 

- havo: vrijdagavond 10, maandagavond 13 en dinsdagavond 14 juli. 
- vwo: woensdagavond 15 juli en donderdagavond 16 juli.  

 
Achter de schermen wordt hard gewerkt om er een mooie en persoonlijke diploma-uitreiking 
van te maken. Zodra de plannen concreet zijn, ontvangen de examenkandidaten en hun 
ouders de uitnodiging. Mocht er een dringende reden zijn waarom de leerling op de 
betreffende avond niet aanwezig kan zijn, dan kan op vrijdag 10 julli het diploma bij de 
directeur worden ondertekend en opgehaald. 
 

Boeken mediatheek 

Het einde van het schooljaar nadert. Heb je nog boeken van de mediatheek thuis? Wil je 
deze dan z.s.m. inleveren bij de receptie op school? Boeken kunnen ingeleverd worden 
tijdens de openingstijden van de school. Bij de receptie staat een doos waar de boeken in 
moeten, zodat deze boeken 72 uur in quarantaine kunnen, volgens de gestelde regels. 
Hierna worden de boek(en) van je schoolpas gehaald. We gaan dit schooljaar géén nieuwe 
schoolboeken meer uitlenen. 
 
Jongleerballen 
Bij het VVV uur jongleren hebben een aantal leerlingen jongleerballen te leen gekregen. Die 
willen we natuurlijk graag terug. Je kunt ze vanaf 8 juni inleveren bij de receptie. 
 
Annulering DELF examen Frans 
Het DELF examen Frans wordt landelijk afgenomen en stond eigenlijk gepland op woensdag 
3 juni, maar de organisatie heeft ons laten weten, dat het niet doorgaat. Zodra een nieuwe 
datum bekend is, vermelden we het in de nieuwsbrief en in de jaaragenda op de website.  
 
Ook mannen zijn een beetje zwanger… 
In de vorige nieuwsbrief stonden alleen de zwangere vrouwelijke collega's 
en niet de 'zwangere' mannen! Onze excuses. We noemen hier de 
aanstaande vaders: Mark de Rooij (roostermaker), Najib Azaroiali (docent 
LO) en Freek van der Sman (docent economie). 


