
Ouderraad Wolfert Lyceum
Datum: 14-12-2021, Wolfert Lyceum

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

Afwezig: 

Besproken:
Actielijst:

1) Navraag over EHBO voor leerlingen: dit komt weer terug als VVV-uur.
2) Probleem door incidentele toets-piekbelasting: dit heeft de aandacht.
3) De website is aangepast. De actuele bezetting van de OR en de meest recente notulen 

staat er op.

Mededelingen van de directie: 
- Na recente persconferentie sluiten de basisscholen een week eerder. Dat heeft gevolgen 

voor de inzetbaarheid van het personeel. Schoolpersoneel is wel bestempeld als ‘kritisch’; 
daarvoor is noodopvang.

- Er is een regelmatige uitval van personeel door ziekte of quarantaine; stijging van 3% naar
8% verzuim. Dit resulteert in lastige situaties m.b.t. het rooster.

- NPO 2022:
o Er wordt doorlopend gewerkt aan de inventarisatie van de lacunes op gebied van 

leesvaardigheid (begrijpen wat er staat), concentratie, begrippen en kennis.
o Er is ‘afterschool’ begeleiding voor (maximaal) 2 lastige vakken.
o Er wordt weer gewerkt met een Daltonplanner. Veel leerlingen ‘ontwijken’  de 

lastige vakken en/of geven sneller op dan voorheen.
o Er is specifieke bijles voor lees-/rekenvaardigheid (1 uur, 2 keer in de week) voor 

1,2,3 HV en 4V. Selectiecriterium daarvoor zijn de cijfers.
o De omvang van de klassen in de Daltonuren is verkleind (van 30 naar 22) en de 

helft daarvan is vakgebonden.
- Ook bij leerlingen is er een hoger ziekteverzuim. De ervaringen met hybride-lessen zijn niet

al te positief.
- Er wordt gewerkt aan een schoolplan met daarin missie en visie. Onderwerpen daarbij zijn 

bijvoorbeeld: openbare karakter van de school, veilige omgeving en meer maatwerk. In 
februari/maart zal dit plan ook aan de OR worden voorgelegd en verder worden besproken.

- Er zijn enkele (1-2) ouders uit de OR nodig voor de voorlichtingsavond. Datum daarvoor 
komt via de whatsapp.

Terugkoppeling MR:
Luc geeft terugkoppeling vanuit zijn eerste MR-vergadering. Er zijn momenteel 4 ouders van de 
WvB-groep in de MR (waarvan 3 vanuit het WL). Luc vraagt om input voor aankomende 
vergaderingen en zal wanneer nodig onderwerpen in de OR bespreken en/of terugkoppeling geven.

Overige opmerkingen en vragen:
- Er wordt veel gedaan met de NPO-bijdragen. Daardoor wordt het lastig overzicht te houden

over alle lopende zaken. Er lijkt behoefte te zijn (bij ouders) aan een duidelijk 
overzicht/schema. Actie: Peter W. 

- De zoekgeschiedenis op de chromebooks kan je niet meer wissen. Wat is daarvan de 
reden? Actie: Peter W. vraagt dit na.

- Complimenten over de extra NPO-inzet op dit moment. 
- Voor het interesseren van ouders voor de OR en om te laten zien wat de OR doet, wordt 

geopperd een stukje in de nieuwsbrief te schrijven. Actie: Peter v. D.



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 Klaar

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

Peter W. Volgende vergadering

14/12-1 Opstellen van een 
overzicht/schema van alle 
lopende NPO-activiteiten (en de 
bijbehorende criteria)

Peter W. Volgende vergadering

14/12-2 Navraag naar wissen van 
zoekgeschiedenis.

Peter W. Volgende vergadering

14/12-3 Stukje schrijven voor de WL-
Nieuwsbrief over de OR

Peter v. 
Dam

Eerstkomende nieuwsbrief

De resterende vergaderingen voor dit schooljaar:
17/1/22, 7/3/22, 28/3/22 10/5/22, 13/6/22. Starttijd 19:45 h.
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