
Ouderraad Wolfert Lyceum
Datum: 08-11-2021, online via MS-Teams

Aanwezig: Peter Wind, Natascha Roy, Sabine Besselink, Veerle Mooij, Agnes Brouwer, Bas 
Kruiderink (vz), Luc Spitholt (notulen)

Afwezig: Peter van Dam

Besproken:
Actielijst:

1) Bas heeft concept notulen van OR 28/9 gestuurd. Notulen worden door de vergadering 
geaccordeerd.

2) Agnes heeft OR-mailbox gegevens aan Bas en Luc gestuurd. Beiden hebben nu toegang. 
Afspraak is om de E-mailbox elke week te checken.

3) Er wordt afgesproken dat oude notulen van de OR van de WL website verwijderd worden. 
Nieuwe geaccordeerde notulen worden aan Jackie v.d. G. gestuurd om te plaatsen, te 
starten met notulen van OR 28/9. Verder zullen de correcte gegevens van ouders worden 
verstuurd aan Jackie om op de website te plaatsen.

4) De volgende OR vergaderdata zijn ingepland: 14/12/21, 17/1/22, 7/3/22, 28/3/22 
10/5/22, 13/6/22. Starttijd 19:45 h.

5) Peter W. geeft aan gesprek gestart te zijn over pros en cons van niet uploaden van cijfers 
in Magister tijdens toetsweek. Discussie loopt nog, o.a. met Leerlingenraad. Terugkoppeling
volgt in januari.

6) Gebruik van een dubbele account op Chromebooks, kan alleen op nieuwere modellen 
(laatste drie jaar). Voor oudere modellen is dit niet mogelijk.

Mededelingen van de directie: 
- Personeel: MT wordt per 1/12 versterkt met nieuwe teamleider, andere teamleider is 

gestart met reïntegratie.
- Vanaf 15/11 wordt er gestart met de ontwikkeling van het schoolplan voor de komende 4 

jaar. In maart zal Peter W. het plan in de OR toelichten.
- Corona persconferentie van 2/11 heeft gelukkig niet tot aanpassingen voor het onderwijs 

geleid. De indruk bestaat dat groot deel kinderen is gevaccineerd. Skireis staat alleen open 
voor gevaccineerde leerlingen. In de laatste maanden is slechts één collega positief getest.

- NPO-uren voor de bovenbouw lopen nu. Inroosteren was een lastige klus. Leerlingen uit 5-
havo klassen lijken tevreden. In januari evalueren en start NPO-uren voor klas 1/2/3.

- Leerlingen moeten, na Corona lockdown, weer erg wennen aan school. Wordt bevestigd 
door feedback van andere scholen. Er is sprake van meer incidentjes en gedragsissues dan 
voorheen. De school ziet hier een taak. 

- Mentorgesprekjes lopen over het algemeen goed, zouden voor alle leerlingen eens per 3 à 
4 weken gehouden moeten worden. Feedback ouders geeft wat wisselend beeld over de 
actuele frequentie.

- Komende weken beginnen de zgn. “Happy-lessen” met oog voor het welzijn van leerlingen.
Leerlingen in alle leerjaren geven aan het moeilijk te vinden om over gevoelens te praten. 
Leerlingen lijken individualistischer dan vroeger, de groepsdynamiek moet gestimuleerd. 
Houding van leerlingen lijkt ook veranderd door langdurig thuiswerken tijdens Corona.

Overige opmerkingen en vragen:
- Vraag wordt gesteld of BHV/EHBO cursus aan leerlingen kan worden aangeboden. Peter W. 

gaat overleggen met René Suijker.
- Is presentatie van profielwerkstukken dit jaar weer on-line? Intentie is om dit binnen 

Corona-regels op school te doen. Mogelijk wordt er gekozen voor een hybride vorm. 
- Luc deelt mee dat hij na het terugtreden van één van de zittende ouders is gevraagd om 

toe te treden tot de Medezeggenschapsraad. Hij heeft ingestemd.
- Er wordt aandacht gevraagd voor gemiddeld zeer slechte scores tijdens een recente 

Wiskunde toets in 3V. Peter W. geeft aan dat de problemen met resultaten 3V breder zijn  



dan alleen Wiskunde. Er zijn extra lessen ingepland om meer te oefenen en leerlingen 
hebben de optie gekregen om Wiskunde toets te herkansen.

- Spelen er vergelijkbare problemen in 3H? In 3H gaat het beter, mogelijk omdat de klassen 
in 3H kleiner zijn.

- Er wordt geconstateerd dat toetsbelasting in sommige weken piekt, soms ook in combinatie
met hoge projectenload bij leerlingen. Verder spreiden is soms lastig i.v.m. het 
lesprogramma. Er wordt gevraagd naar de overwegingen om toetsen wel of niet te 
clusteren in toetsweken. Gebruik van toetsweken kost veel lesuren. Peter W. geeft aan dat 
Casper Weijs probleem eerst in kaart gaat brengen. Terugkoppeling in volgende OR-
vergadering.

Actielijst:
Wat? Door 

Wie?
Wanneer gereed? Status

21/9-1 Opstellen concept notulen + 
rondsturen

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

Klaar

21/9-2 Gegevens OR-mailbox doorgeven
aan Luc+Bas

Agnes Uiterlijk een week voor volgende 
vergadering

Klaar

21/9-3 Website updaten Peter W. Voor volgende vergadering W.a.g.
21/9-4 Nieuwe vergaderdatums 

inplannen
Peter W. z.s.m. Klaar

21/9-5 Terugkoppeling over cijfers in 
Magister tijdens toetsweek

Peter W. Januari 2022 W.a.g.

21/9-6 Navraag Chromebooks Peter W. Terugkoppeling in volgende 
vergadering

Klaar

21/11-1 Toelichten van het nieuwe 
schoolplan

Peter W. Maart 2022

21/11-2 Navraag over EHBO voor 
leerlingen

Peter W. Volgende vergadering

21/11-3 Is er sprake van een probleem 
door incidentele toets 
piekbelasting

Peter W. Volgende vergadering

Voor de website:
De Ouderraad bestaat momenteel uit zeven ouders:

- Sabine Besselink, moeder van Tom Bloemhof (5H2)
- Agnes Brouwer, moeder van Rens (5V4)
- Peter van Dam, vader van Karen, Merijn (6V) en Janne (2V)
- Bas Kruiderink, vader van Niels (6V3), Anna (5V2) en Roos (3V2)
- Veerle Mooij, moeder van Fabienne (6V3)
- Natascha Roy, moeder van Charlotte (3H4)
- Luc Spitholt, vader van Fabienne (6V1) en Amelie (3V2)

Als er ouders zijn die belangstelling hebben om eens een keer bij de Ouderraad te komen kijken of 
zitting te nemen in de Ouderrraad, kunnen ze altijd contact opnemen via E-mail 
(ouderraadwl@wolfert.nl) of via de school met een van de ouders. 

mailto:ouderraadwl@wolfert.nl
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