
Ouderraad Wolfert Lyceum 
Datum: 16-05-2022 

Locatie: Wolfert Lyceum 

Aanwezig: Bas Kruiderink (vz), Peter Wind, Natascha Roy, Peter van Dam, Veerle Mooij, Agnes 

Brouwer, Luc Spitholt (notulen). 

Afwezig: Sabine Besselink. 

Notulen/actielijst: 
 Notulen van 04/04/22 worden met één aanpassing goedgekeurd. 

 

 Na enige discussie is het voorstel om cijfers niet tijdens de toetsweek in Magister te zetten, 

maar binnen enkele dagen daarna. OR is akkoord. 

 Publicatie van het nieuwe schoolplan is uitgesteld tot oktober. Er is iemand ingehuurd om 

de plannen voor de verschillende WvB scholen in hetzelfde formaat te schrijven. Tijdens de 

volgende OR, zal Peter Wind een globaal overzicht van het jaarplan voor Wolfert Lyceum 

geven en na de schoolvakantie de specifieke activiteiten per jaar toelichten. 

 In de nieuwsbrief is een artikeltje over de OR verschenen. Dank aan Peter van Dam. 

 Het filmen tijdens de gymles, wordt gedaan door leerlingen of stagiaires, die de beelden 

gebruiken voor projecten of als bewijs voor de opleiding. Beelden worden op een 

afgeschermde site geplaatst en niet gepubliceerd. Na afronden van de opdracht worden de 

beelden vernietigd. Er wordt voldaan aan de AVG regelgeving. Elke docent op WL heeft een 

cursus over AVG regelgeving gevolgd. 

Mededelingen van de directie:  
- Enkele jaren geleden is er al een bouwvergunning afgegeven voor de bouw van een 

restaurant (“Happy Italy”) vlakbij sporthal de Zijde, waar momenteel leerlingen van WL en 

Melanchton bezig zijn met de eindexamens. Bouwer heeft aangekondigd om op 18 mei te 

beginnen met heien, wat naar verwachting overlast gaat geven voor de 

eindexamenkandidaten. Intensief overleg met gemeente en bouwer heeft geen resultaat 

opgeleverd. Daarom is er vanmiddag (16/5) besloten om examens vanaf woensdag 18/5 af te 

nemen in het oude gebouw van Wolfert Lansing. Leerlingen en ouders worden morgen 

(17/5) aan het eind van de dag geïnformeerd. OR en directie vinden de gang van zaken geen 

schoonheidsprijs verdient. 

- Er worden momenteel lessen gegeven aan een tiental Oekraïense kinderen in Wolfert 

Lansing. 

 Wat? Door 

Wie? 

Wanneer gereed? Status 

21/9-5 Terugkoppeling over cijfers in 

Magister tijdens toetsweek 

Peter W. Januari 2022 Mei 2022 Gesloten 

21/11-1 Toelichten van het nieuwe 
schoolplan 

Peter W. Mei 2022 Okt 2022 w.a.g. 

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

Peter v. 
Dam 

Eerstkomende nieuwsbrief Gesloten 

4/4-1 Opnieuw bespreken 
tevredenheidsonderzoek + 

vervolgacties 

Allen September/Oktober  

4/4-2 Vraag over filmen bij gymles Peter W. Mei 2022  



- Voorafgaand aan de eindexamens zijn er “sprintcursussen” gegeven aan ca. 130 examen 

leerlingen. Cursussen zijn goed ontvangen. 

- Donderdag wordt er door brugklassen en 5VWO een markt georganiseerd, waarvan de 

opbrengst naar Oekraïne gaat. 

- Het is nagenoeg zeker dat er volgend schooljaar naast Frans, Spaans zal worden aangeboden 

in de brugklassen. Na een jaar kiezen leerlingen een van beide talen. 

Feedback vanuit de MR 
Luc geeft een terugkoppeling vanuit de MR. Belangrijkste punten: 

- Er komen binnenkort verkiezingen voor de verschillende geledingen van de MR. Er worden 

ook nog kandidaat ouders gezocht. 

- Stand van zaken rondom aanmeldingen wordt besproken (WL nu 186 aanmeldingen, lager 

dan verwachting). Er zullen geen personele consequenties zijn. 

- Tevredenheidspeilingen zijn ook in de MR aan de orde geweest. 

- Het aangepaste leerlingenstatuut is goedgekeurd. 

- Werk aan schoolplan wordt benoemd. 

Overige zaken/Rondvraag 
 Luc vraagt hoe de diploma-uitreiking er dit jaar uit zal zien. Aangezien er geen Corona-

beperkingen meer gelden, zou het ook in een grotere groep kunnen, dan vorig jaar. Peter 

Wind geeft aan dat er nog over gesproken wordt en dat er ook geluisterd zal worden naar 

de leerlingen. 

 Peter Wind geeft aan dat Corona er toe heeft geleid dat leerlingen momenteel minder goed 

kunnen samenwerken dan voor Corona. 

Volgende OR-vergadering wordt uitgesteld naar 20 juni. 


