
Ouderraad Wolfert Lyceum 
Datum: 17-01-2022, Wolfert Lyceum 

Aanwezig: Peter Wind, Natascha Roy, Sabine Besselink, Veerle Mooij, Agnes Brouwer, Bas 

Kruiderink (vz.), Luc Spitholt (notulen). 

Afwezig: Peter van Dam, 

Besproken: 

Notulen: 
De notulen van de OR van 14/12/21 worden na een kleine correctie goedgekeurd. 

Actielijst: 
1) Het aanpassen van de OR website is al gebeurd. Actie gesloten. 

2) Probleem door incidentele toets-piekbelasting: dit heeft de aandacht. Actie wordt gesloten 

3) Peter W. overhandigt globaal overzicht van besteding NPO middelen. Er wordt voorgesteld 

om dit overzicht ook in de ouder nieuwsbrief op te nemen. 

Mededelingen van de directie:  
- Corona leidt door besmettingen en quarantaine tot personeelstekorten. Tijdens toetsweek 

was ca. 15 % van de leerlingen afwezig t.g.v. Corona. Er wordt veel geschoven met lessen. 

Vanaf deze week worden lessen gestreamd, om ook leerlingen die noodgedwongen thuis 

zitten de gelegenheid te geven de lessen te volgen. Na een kort instructieblok, richt de 

leerkracht zich tot leerlingen in de klas (geen hybride model). Evaluatie volgt. 

- Peter W. licht besteding NPO gelden toe is verdeeld in ruwweg drie delen: Verkleinen 

groepen (29 %), Inzet extra personeel (59 %), Ondersteuning leerlingen (12 %). M.b.v. 

oud-leerlingen geeft “After’s cool” extra ondersteuning aan leerlingen. School biedt extra 

ondersteuning aan leerlingen met perspectief op verbetering. Nog meer NPO-uren is 

rooster-technisch niet haalbaar. 

- Focus lijkt weg bij leerlingen, ze moeten na Corona weer “leren leren”. Lijkt een landelijke 

trend met ook veel zorgvraag van kinderen. Voor 3V (probleem groep) is een strikt regime 

ingevoerd m.b.t. huiswerk en gedrag in de klas. 

- De on-line voorlichting op 12/1 was een succes, met veel vragen van ouders en aspirant-

leerlingen. Bas en Sabine hebben ondersteund. Op 31/1 is nog een sessie, er worden twee 

vrijwilligers gevraagd. Er is ook veel vraag naar de open lesmiddagen (van 4 tot 6). Er 

komt ook weer een Open Huis met tijdsloten en een vaste route. 

- De Rome-reis van 5/6V gaat i.v.m. Corona risico’s helaas niet door. 

Terugkoppeling MR: 
Luc geeft terugkoppeling vanuit de MR-vergadering van 11/1. Notulen zijn ook in te zien via de 

webpagina van de MR. Belangrijke onderwerpen waren impact van Corona, MR 2.0 (nog geen 

geaccepteerd voorstel) en discussie over roosters en piekbelasting. 

Overige opmerkingen en vragen: 
- 3H heeft pas recent eerste toets Duits gehad. Dit is gevolg van vertrek leerkracht. 

- Er wordt gevraag naar gang van zaken m.b.t. profiel keuze gesprekken voor 3H/V. 

- Er wordt opgemerkt dat frequentie van mentorgesprekjes nog niet consistent lijkt. Peter W. 

geeft aan dat hij niet helemaal een compleet beeld heeft, maar hier wel stuurt op 

gesprekjes voor alle leerlingen, ook leerlingen, die minder behoefte lijken te hebben. 

https://www.wolfert.nl/schoolinfo/medezeggenschapsraad/#toggle-id-1


Actielijst: 
 

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

 

 Wat? Door 
Wie? 

Wanneer gereed? Status 

21/9-3 Website updaten Peter W. Voor volgende vergadering Klaar 

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

Peter W. Januari 2022 W.a.g. 

21/11-1 Toelichten van het nieuwe 

schoolplan 

Peter W. Maart 2022  

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

Peter W. Volgende vergadering Geen 
verdere 
actie 

14/12-1 

 

Opstellen van een 

overzicht/schema van alle 
lopende NPO-activiteiten (en de 
bijbehorende criteria) 

Peter W. Volgende vergadering Klaar 

14/12-2 
 

Navraag naar wissen van 
zoekgeschiedenis. 

Peter W. Volgende vergadering Geen issue 
meer 

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

Peter v. 
Dam 

Eerstkomende nieuwsbrief  


