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Nieuwsbrief 3 juli 2020  
 
Beste leerling, ouder/verzorger, 
  
We zijn ontzettend blij en ontzettend trots op onze eindexamenleerlingen, die ondanks de 
onrustige corona-periode prachtige resultaten hebben neergezet! Dit resultaat is het effect 
van alle jaren hard werken op het Wolfert Lyceum. Binnenkort organiseren we de diploma-
uitreikingen, zodat iedereen persoonlijk in het zonnetje gezet wordt. U kunt erop vertrouwen 
dat wij voor de leerlingen een feestelijke avond organiseren. 
 

Onze slagingspercentages zijn zowel voor de havo als op het vwo: 100%  
 
Gelukkig kunnen we weer naar school en dat is ontzettend fijn voor iedereen! Normaal is het 
nog niet en deels zijn de lessen online, maar vanaf 1 juli hoeven de leerlingen onderling 
geen 1,5 meter afstand meer te houden en dat scheelt behoorlijk voor de organisatie.  
 
Vanaf komend schooljaar krijgen we meer ruimte, want de uitbouw is zo goed als klaar. De 
inrichting van alle lokalen gaat binnenkort beginnen. Ook hier zijn we trots op. het ziet er 
prachtig uit. Een bijzonder aspect is dat aan de buitenkant bijna niet te zien is dat de ruimte 
gegroeid is met 1500 vierkante meter. 
 
Nog een paar weken en dan breekt de zomervakantie aan. We kijken ernaar uit met elkaar 
na zo’n onrustig schooljaar. Het zijn de laatste loodjes... 
 
Vlak voor de zomer sturen we nog een korte nieuwsbrief. 
 
Met vriendelijke groet, 
Peter Wind 
directeur Wolfert Lyceum 
 
Bevorderingsvergaderingen 
Zoals we eerder hebben gemeld, zijn de reguliere bevorderingsnormen leidend voor de 
overgang naar het volgende schooljaar. Dat de behaalde resultaten niet het complete beeld 
geven van het afgelopen schooljaar is logisch. Dit is lastig voor de docenten en geeft bij veel 
leerlingen gevoelens van onzekerheid.  
In de week van 13 juli hebben we meer tijd dan gebruikelijk ingepland om de resultaten van 
de leerlingen te bespreken. Uitgangspunt hierbij is de vraag of de leerling beschikt over 
voldoende bagage om het volgend schooljaar op een goede manier in te gaan en succesvol 
te voltooien. Hiervoor kijken we, naast de huidige resultaten, ook naar de inzet en resultaten 
tijdens de coronaperiode en de resultaten in voorgaande leerjaren. Het gaat om een 
totaalbeeld dat uiteindelijk leidt tot de beste stap voor de leerling in zijn of haar 
schoolloopbaan. 
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Natuurlijk zijn er vragen over de opgelopen achterstand. Wij realiseren ons dat dit verschilt 
per vak en per leerling. Dat vereist maatwerk.  
 
Volgend schooljaar:  

 gebruiken docenten/secties de maand september om te inventariseren waar bij hun 
vak in bepaalde jaarlagen knelpunten zitten. 

 zullen tijdens de daltonuren voor bepaalde leerjaren verbeterlessen worden 
aangeboden. Dit is afhankelijk van het leerjaar/leerstroom. 

 zal op donderdagmiddag, in samenwerking met de Studiekring, voor een grote groep 
leerlingen een apart traject starten. Hier is sprake van individueel maatwerk. Voor 
elke leerling, die tot deze groep behoort, wordt een eigen programma opgesteld. De 
leerlingen die het betreft, worden in september geselecteerd en kunnen in oktober 
aan de slag. Het traject duurt circa drie maanden. 

 
Er zijn vragen gesteld over een mogelijke zomerschool. We hebben dit overwogen, maar 
besloten dit niet op te starten. Dit omdat we twijfelen aan de kwaliteit van begeleiding en het 
feit dat leerlingen deelnemen op vrijwillige basis. Tevens merken wij dat zowel leerlingen als 
personeel door alle onzekerheid en onrust hard toe zijn aan “even niets”.  
 
Belangrijke activiteiten na de toetsweken 
Hieronder enkele belangrijke data: 
 Na de toetsweken worden er geen lessen meer gegeven. De laatste lesdag voor de 

onderbouw is vrijdag 10 juli.  
 Boeken inleveren: conform rooster in week 28 (rooster volgt). 
 Diploma-uitreikingen havo: 10, 13 en 14 juli (conform tijdslot, zie uitnodiging). 
 Diploma-uitreikingen vwo: 15 en 16 juli (conform tijdslot, zie uitnodiging). 
 Klas 1 Diataal op maandag 13 juli (tijdstip volgt). 
 Rapport ophalen: vrijdag 17 juli om 11.00 uur. 

 
Bouwzaken 
Op 1 juli werd de nieuwe aanbouw overgedragen aan de Wolfert van Borselen scholengroep. 
Op de onderstaande foto tekent onze rector, de heer Fens de overdrachtsakte. We zijn erg 
blij om de extra ruimte te gaan benutten. Zeker het nieuwe open leercentrum geeft de 
leerlingen veel ruimte om te kunnen werken. Ook is er zo meer ruimte tijdens de pauzes en 
dat was hard nodig. 
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Ziek / beter melden 
In tijden van corona is het uiteraard heel belangrijk om met klachten thuis te blijven. Lees 
hier alle regels en informatie over de anderhalve meter school. Wanneer uw zoon en/of 
dochter wegens ziekte niet op school kan komen, dan kunt u dit tussen 7.30 - 8.15 uur 
uitsluitend telefonisch doorgeven op nummer 010 - 3 401 440.  
  
Tijdens dit gesprek zijn de volgende gegevens nodig:  
 klas van uw zoon/dochter,  
 naam van de mentor, reden van het verzuim,  
 inschatting hoe lang het verzuim gaat duren en eventuele zaken die blijven liggen door 

afwezigheid en later door uw zoon/dochter moeten worden opgepakt (bijvoorbeeld 
inhalen toetsen, inleveren werkstukken, etc.).  

 
Om de absentieregistratie zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is het noodzakelijk dat uw 
zoon en/of dochter na het herstel beter gemeld wordt. Dit kan telefonisch (010-3401440), per 
e-mail (wlreceptie@wolfert.nl), via het betermeldingsformulier op de site of persoonlijk door 
uw zoon/dochter bij de receptie. 
 
Daltongymnasium mini-project donderdag 2 juli en ouderavond donderdag 9 juli 
De leerlingen uit 1 vwo en enkele leerlingen die klassieke talen gevolgd hebben uit 1hv staan 
voor een lastige keuze: wordt het 2 atheneum of 2 gymnasium volgend schooljaar? Om ze 
bij die keuze te ondersteunen is er donderdag 2 juli een daltongymnasium mini-project 
gegeven. Zo kregen de leerlingen een beeld van de projectdagen die ze in klas 2 en 3 van 
het daltongymnasium te wachten staan.  
 
Het mini-project ging over gladiatoren. 
Een ‘echte’ gladiator kwam zijn kunsten 
vertonen en liet de leerlingen ook zelf 
oefenen. Wat hebben we een lol 
gehad! Graag willen we ook de 
ouders/verzorgers informeren over het 
daltongymnasium, zodat u thuis met uw 
zoon of dochter een weloverwogen 
keuze maakt voor het atheneum of het 
gymnasium.  

 
Op donderdagavond 9 juli is de ouderavond. U kunt zich hiervoor tevoren per mail opgeven 
via jga@wolfert.nl met als onderwerp: ouderavond gymnasium 9 juli. Vermeld daarbij s.v.p. 
de naam van uw zoon/dochter en met hoeveel personen u de avond bijwoont. 
 
Activiteitenweken  
Op het Wolfert Lyceum bieden we veel activiteiten aan voor onze leerlingen. Dit heeft echter 
ook een keerzijde. We hebben onderzocht wat de oorzaken (kunnen) zijn van het 
tegenvallende aantal nieuwe leerlingen en één daarvan bleek te zijn dat er regelmatig lessen 
niet doorgaan door (externe) activiteiten. De activiteiten zijn echter zeer leerzaam en nuttig 
voor onze leerlingen, maar als het te vaak gebeurt, veroorzaakt het te veel lesuitval en 
onrust. Als gevolg daarvan gaan we met zgn. ‘activiteitenweken’ werken. We bundelen hierin 
de excursies en studiedagen, waardoor lesuitval geconcentreerd is. 
  
De activiteitenweken staan gepland in de volgende weken: 

 week 38 (maandag 14 t/m vrijdag 18 september 2020) 
 week 49 (maandag 30 november t/m vrijdag 4 december 2020) 
 week 6 (maandag 8 t/m 12 februari 2021) 
 week 15 (maandag 12 t/m 16 april 2021) 

https://www.wolfert.nl/lyceum/schoolinfo/nieuws-archief/
https://www.wolfert.nl/lyceum/schoolinfo/nieuws-archief/
mailto:jga@wolfert.nl
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In een activiteitenweek heeft uw kind in principe gewoon les, maar er is ook kans op lesuitval 
is die week omdat uw kind op excursie gaat, een activiteit volgt of omdat docenten van wie 
uw kind les heeft, ingezet worden voor de begeleiding van activiteiten. 
  
In de overige weken proberen we de lesuitval door activiteiten zo beperkt mogelijk te 
houden. U begrijpt dat bijvoorbeeld een theater zich niet kan schikken naar onze planning 
qua activiteitenweken, dus een enkele excursie vindt plaats buiten de activiteitenweken. 
  

 Gezondheidsmonitor jeugd 2019 (zie bijlage)  
In het najaar van 2019 voerde de GGD Rotterdam-Rijnmond de Gezondheidsmonitor Jeugd 
uit in klas 2 en 4 op het voortgezet onderwijs. Wolfert Lyceum heeft meegedaan aan dit 
onderzoek. Als dank hiervoor hebben wij een feitenkaart ontvangen met daarin de resultaten 
van onze leerlingen. In de regio Rotterdam-Rijnmond namen 61 scholen deel aan het 
onderzoek. Bijna 14.000 leerlingen vulden de vragenlijst in.  
 

  

 *** EINDE *** 


