
Ouderraad Wolfert Lyceum 
Datum: 20-06-2022 

Locatie: Wolfert Lyceum 

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

Besselink, Jessica Baars, Bas Kruiderink (notulen). 

Afwezig:  Peter van Dam. 

Notulen/actielijst 
 Jessica Baars is vandaag voor het eerst aanwezig als (potentieel) nieuw lid van de OR. 

 

 Notulen van 16/05/22 worden goedgekeurd. 

 Er zijn geen openstaande acties op de actielijst. Enige resterende acties staan voor 

september/oktober. 

 Schoolplan/visiedocument wordt door Peter W. rondgestuurd. 

 Peter W. zorgt voor het inplannen van een nieuwe vergaderreeks voor het komend 

schooljaar. 

Mededelingen van de directie 
 In tegenstelling tot eerder bericht is besloten om het plaatsen van cijfers tijdens de 

toetsweek open te laten en is het dus aan de docent om te bepalen wanneer deze zichtbaar 

worden in Magister. 

 Eindexamens: eerste indruk is positief. Na het eerste tijdvak al veel geslaagden. Vooral de 

havo laat positieve cijfers zien ten opzichte van de benchmark (binnen de W.v.B-groep). 

 Het verplaatsen van het examen is goed verlopen. Overlast is zeer beperkt gebleven. De 

directie is in gesprek met de gemeente over het opnemen van restricties op heien tijden de 

examenperiode in toekomstige bouwplannen. 

 Er zijn diverse vacatures (o.a. Economie, beeldende vorming en Nederlands). De huidige 

bezetting is krap, maar levert vooralsnog geen grote problemen op. 

 Het aantal nieuwe aanmeldingen voor volgend jaar zit nu op 210. 

Bespreken ingekomen stukken 
 Vanuit een docent zijn zorgen geuit over de invoering van Spaans in het aankomend 

schooljaar. De invoering, en de wijze waarop worden door de directie toegelicht en 

besproken in de OR. De OR is positief over het invoeren van Spaans. Het vak Spaans zal 

naar verwachting veel leerlingen aanspreken en het geeft voor de leerlingen meer 

keuzemogelijkheden. Daarnaast biedt het de school de kans om iets aan te bieden dat 

andere scholen niet doen, waardoor mogelijk meer leerlingen de keuze voor het Wolfert 

zullen maken. De OR heeft het vertrouwen dat deze keuze op doordachte wijze tot stand is 

gekomen en adviseert de directie om het komend schooljaar in de gaten te houden hoe de 

ervaringen zijn met het vak. 

 Wat? Door 

Wie? 

Wanneer gereed? Status 

21/11-1 Toelichten van het nieuwe schoolplan Peter W. Oktober 2022 w.a.g. 

4/4-1 Opnieuw bespreken tevredenheidsonderzoek 
+ vervolgacties 

Allen September w.a.g. 

20/6/22 Inplannen nieuwe vergaderreeks voor 
2022/2023 

Peter W. Eind augustus 2022  



 Naar aanleiding van een ingekomen e-mail is er gesproken over het monitoren van de 

werkzaamheden van de leerlingen op de Chromebooks (tijdens toetsen). In beginsel lijkt 

het monitoren van leerlingen logisch en vergelijkbaar met het surveilleren tijdens een niet-

digitale toets. De OR adviseert wel om een duidelijk protocol op te stellen waarin het 

gebruik van dit monitoren staat beschreven. Een dergelijk protocol geeft ook de 

mogelijkheid om op te treden mocht er misbruik worden gemaakt van deze mogelijkheid. 

Daarnaast adviseert de OR om dit onderwerp, en het protocol heel duidelijk aan leerlingen, 

ouders en docenten communiceren.  

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

 Er is wederom gesproken over de bezetting van de MR. Het kost moeite om voldoende 

mensen te vinden. De reglementen zijn aangepast zodat de voorzitter langer kan 

aanblijven. Maar aan daarmee is er nog niet een voldoende bezetting.  

 Er is gesproken over het salarisniveau van de docenten. 

Overige zaken/Rondvraag 
 Er wordt een opmerking gemaakt over de (nog steeds) flinke hoeveelheid projecten die 

vaak samenvallen met toetsen en de grote werkbelasting die dat bij de leerlingen soms 

oplevert. 

 Gezamenlijk wordt geconstateerd dat alle kinderen van de OR die dit jaar eindexamen 

deden zijn geslaagd. Gefeliciteerd allen! 

 Voor een aantal leden van de OR is dit de laatste vergadering aangezien hun laatste 

zoon/dochter geslaagd is. Dank voor jullie bijdrage! Daarmee is het gelijk een uitdaging om 

het aantal leden weer op wat hoger peil te brengen. Herhaling van berichtjes in de 

nieuwsbrief en aanwezigheid op infoavonden voor nieuwe ouders kunnen daarbij helpen. 

 

 


