
Ouderraad Wolfert Lyceum 
Datum: 28-09-2021 

Aanwezig: Peter Wind, Peter van Dam (vz), Veerle Mooij, Agnes Brouwer, Luc Spitholt, Bas 

Kruiderink (notulen) 

Afwezig: Natascha Roy, Sabine Besselink 

Besproken: 

Rolverdeling in de OR en wijze van vergaderen: 
1) Peter v.D. en Agnes geven aan dat zij de rol van respectievelijk voorzitter en secretaris van 

de OR willen overdragen. Besluit: Bas en Luc nemen om-en-om de rol van voorzitter en 

secretaris/notulist op zich. 

2) De notulen zullen beknopt, in de vorm van een besluiten/actielijst worden bijgehouden. 

Voor deze vergadering: Actie: Bas. 

3) Voorafgaand aan elke OR-vergadering wordt een Agenda opgesteld. Deze wordt 1 week 

voorafgaand aan de vergadering rondgestuurd per e-mail, met het verzoek om aanvullende 

agendapunten aan te leveren. Dit geeft de directie de ruimte om adviesvragen te stellen 

aan de OR en geeft allen de gelegenheid zich op de onderwerpen voor te bereiden. 

Daarnaast blijft er in de vergadering uiteraard ruimte voor gesprek, discussie en 

aanvullende inbreng. 

4) Voorafgaand aan elke OR-vergadering wordt ook de OR-mailbox gecontroleerd op 

berichten/vragen. Actie: Agnes geeft login+wachtwoord door aan Luc en Bas. 

5) De informatie over de OR op de website is verouderd. Update van de jaartallen/OR-leden 

en aanvulling met de notulen van 2021 (2 feb, 20 april en 22 juni) is nog nodig. Actie: 

Peter W. 

6) Nieuwe datums voor de aankomende vergaderingen worden ingepland. Mogelijk 

afwisselend tussen de maandag en dinsdag. Schema volgt per e-mail. Actie: Peter W. 

Mededelingen van de directie:  
- Momenteel een recordaantal leerlingen: 1103.  

- Gesproken over wisselingen in het MT, nieuwe teamleider. 

- NPO-budget geeft ruimte. Inzet onder andere op kleinere mentorgroepen en maandelijkse 

gesprekken tussen leerling en mentor. Daarnaast zijn er meer daltonuren in kleinere 

groepen (max. 20 in plaats van 34).  

Overige opmerkingen en vragen: 
- In de toetsweek voor de vakantie werden de resultaten in Magister geblokkeerd. Discussie 

of dit structureel beleid wordt bij elke toetsweek loopt nog. Actie: Peter W. terugkoppeling 

in volgende vergadering. 

- Vraag over de Chromebooks: zijn de instellingen zelf aan te passen en/of is met een eigen 

account in te loggen? Actie: Peter W. vraagt dit na. 

- Diplomauitreiking is goed verlopen. Positieve indruk van de aangepaste vorm. 

- Eerder besproken: wijziging van het CITO op methodiek bij de luistertoetsen. Lijkt 

vooralsnog geen gevolgen te hebben. 

Actielijst: 
Wat? Door Wie? Wanneer gereed? 

Opstellen concept notulen + 
rondsturen 

Bas z.s.m., uiterlijk 2 weken na vergadering 

Gegevens OR-mailbox doorgeven 
aan Luc+Bas 

Agnes Uiterlijk een week voor volgende vergadering 
 

Website updaten Peter W. Voor volgende vergadering 

Nieuwe vergaderdatums inplannen Peter W. z.s.m. 

Terugkoppeling over cijfers in 
Magister tijdens toetsweek 

Peter W. In volgende vergadering 

Navraag Chromebooks Peter W. Terugkoppeling in volgende vergadering 

 


