
MR VERGADERING 18-03-2019 
Locatie: Wolfert RISS junior 
Tijd: 19:30 - 22:30 
 
Aanwezig: Jelle,  Maarten, René, Philip, Marthe, Dennis, Ingeborg, Veerle, Willemijn, 
Youissef, Moos, Freek, Marjan, Rob, Matthijs 
Afwezig: Regnier, Inger, Nisa, Wing Hee  
 
Voorbespreking zonder directie 
 

1. Invulling secretarisschap rest van het schooljaar. Invulling secretarisschap en 
voorzitterschap volgend schooljaar. 
De rest van het schooljaar zal het notuleren van de vergadering afgewisseld worden.  
 
Voor het komende schooljaar zal Marthe het secretarisschap en Maarten het voorzitterschap 
op zich nemen, Maarten heeft wel als voorwaarde gesteld dat hij mee mag blijven praten 
met de vergadering en zich niet afzijdig hoeft te houden.  
 
 

2. Agendapunten vaststellen 
De agendapunten worden vastgesteld, er worden geen nieuwe punten toegevoegd.  
 
 

3. Mededelingen van de werkgroepen 
Verkiezingen: 
Tijdens de verkiezingen zal het gaan om 1 collega, 4 ouders en 2 leerlingen.  
De verkiezingen worden uitgezet onder alle Wolfert locaties, maar collega’s van Wolfert 
Dalton hebben voorrang. De werkgroep zal dit communiceren in de mail die rondgestuurd 
gaat worden.  
De planning is dat voor de meivakantie alle geïnteresseerde zich hebben aangemeld, de 
verkiezingen op 22 mei plaatsvinden en de uitslag op 11 juni bekend is.  
De werkgroep bekijkt op dit moment nog of het ook een week eerder zou kunnen.  
 
Vergoeding leerlingen: 
De leerlingen hebben recht op een vergoeding per vergadering. De leerlingen hebben 
formulieren ingevuld en opgestuurd naar de directie. 
 
 

4. Evaluatie MR 
De voorzitter vraagt de leden die de evaluatie nog niet hebben opgestuurd dit alsnog te 
doen, zodat we beter zicht krijgen op de verbeterpunten.  
 
  



5. Communicatie/betrokkenheid 
Jaarverslag: 
Per geleding, school en werkgroep, voor de volgende vergadering, de opzet (maximaal 5 
regels) voor het jaarverslag opsturen naar MR secretaris-mail. 
 
 
 
Toegang PAR, OR en LR tot de MR-map 
De PAR, OR en LR krijgen geen toegang tot de MR-map, wel zal vanaf volgend jaar de 
agenda en notulen beter gecommuniceerd worden met de achterban.  
De directie heeft inmiddels wel toegang tot de MR-map.  
Alle MR-leden sturen het e-mailadres van de PAR, OR en LR door naar het secretariaat. Is 
zo een e-mailadres niet aanwezig op een locatie, zou het fijn zijn als deze er wel zou komen. 
 
 

6. Agendapunten april 
Toelichting WL 
De directie heeft aan de voorzitter gevraagd voor meer tijd om uitgebreid antwoord te 
kunnen geven op de gestelde vragen.  
De MR wil graag in een kleiner gezelschap (Maarten, Ingeborg en Jelle) in overleg met de 
directie over de gang van zaken en problematiek op Wolfert Lansing. 
 
Hoe beter vat te krijgen op de groeifases van de locaties 
Uit de eerste aanmeldingen blijkt dat de prognoses over groei niet op alle locaties wordt 
behaald.  
Daarnaast zijn er een aantal scholen die structurele problemen hebben met de 
aanmeldingen.  
 
Locatie volgende vergadering 
De volgende vergadering zal zijn op maandag 15 april op het  Wolfert College, 
Walenburgerweg 130.  
 
 
  



Vergadering in aanwezigheid van directie 
 
 
Terugkoppeling voorbespreking 
Vergoedingen leerlingen 
De directie twijfelt of deze al zijn goedgekeurd, zij zullen dit nog nagaan. 
 
 

7. Notulen 
De notulen zijn door de MR goedgekeurd. 
 
 

8. Mededelingen directie 
De reactie van de directie op de vragen met betrekking tot de directiewisseling op Wolfert 
Lansing zal in de volgende vergadering worden besproken.  
 
Wolfert Lansing 
De MR uit haar zorgen over de situatie op Wolfert Lansing.  
De directie geeft een inkijk in de problemen die nu boven tafel komen (lessentabellen die 
niet aansluiten, mentoraat dat niet goed wordt ingevuld, beloftes die gemaakt worden die 
niet nagekomen kunnen worden, de cultuur die op school heerst), zonder in te gaan op 
individuele situaties.  
De interim directie is bezig om deze zaken nu te verbeteren en de verwachting is dat het 
voor de zomervakantie zal stabiliseren.  
De directie geeft aan dat het team in het algemeen positief is wat betreft de veranderingen 
die op dit moment plaatsvinden.  
 
De MR legt de wens neer om in een kleiner gezelschap frequenter te overleggen over de 
situatie op Wolfert Lansing, de directie staat hier positief tegenover. Daarnaast zullen MR-
leden aansluiten bij de volgende APV, de directie communiceert het tijdstip.   
 
Update aanmeldingen 
Wolfert College:   
210 aanmeldingen 
 
Wolfert Tweetalig:   
152 aanmeldingen, twee klassen minder dan de prognose. Op dit moment wordt het proces 
geëvalueerd en wordt er gekeken waardoor deze tegenvallende resultaten zijn ontstaan.  
 
Wolfert Dalton:  
75 aanmeldingen, 90 leerlingen hebben Wolfert Dalton als tweede keuze opgegeven. Het 
kan zijn dat hierdoor de aanmeldingen nog oplopen. De prognose was 110 leerlingen 
 
Wolfert Lyceum: 
200+ 
 
Wolfert RISS 
De aanmeldingen op de RISS beginnen pas rond de zomervakantie.  



 
Wolfert Lansing: 
25 aanmeldingen. De verwachting is dat er in de bovenbouw nog meer leerlingen zullen 
instromen. Het leerlingaantal zal nu teruglopen van 300 naar 250 leerlingen.  
 
Wat de invloed van de aanmeldingen op de formatie is, is op dit moment nog niet bekend.  
 
Voor de locaties Wolfert Tweetalig en Wolfert Dalton wordt het proces van PR en werving 
geëvalueerd.  
 
 

9. Voorinzage formatieplan 
Wolfert College 
Op het Wolfert College zullen niet 6 brugklassen, maar 7 brugklassen starten.  
De 1000 klokuren ‘extra additionele taaktijd’ wordt niet van de taaktijd afgehaald, maar wordt 
op een andere manier ingezet.  
 
Wolfert Tweetalig 
Op Wolfert Tweetalig zullen niet 5 brugklassen, maar 6 brugklassen starten. Dit zijn twee 
brugklassen minder ten opzichte van het huidige leerjaar.  
 
Wolfert RISS 
De plannen kunnen alleen uitgevoerd worden als er genoeg aanmeldingen zijn.  
 
Wolfert Dalton 
De opslagfactor van de Daltonuren wordt omlaag gebracht naar 0,1. Dit is nog niet 
besproken met de PAR, maar dat zal deze week nog gebeuren. Daarna wordt dit besproken 
met het personeel.  
 
Wolfert Lyceum 
- 
 
Wolfert Lansing 
De veranderingen zijn besproken met de PAR en zullen volgende week besproken worden 
met het personeel tijdens een APV.  
De lessentabellen moeten aangepast worden om de aansluiting met het vervolgonderwijs 
(MBO of havo) goed te laten verlopen.  
 
 

10. Notitie werkdruk nav evaluatie opslagfactor 
Bij de leerling peilingen worden verschillende benchmarks gebruikt, dit komt omdat er nog 
geen landelijke benchmark is. De benchmark van BOOR ligt lager dan de landelijke 
benchmark 
 
De directie van Wolfert Lyceum gaat met de leerlingen de daling in de leerlingtevredenheid 
bespreken.  
 



De overzichtsrapportage is nu voor het derde jaar op rij afgenomen (zoals afgesproken na 
de bezuinigingen). De directie en MR zijn het eens dat uit deze rapportage geen verband is 
te ontdekken tussen de aanpassingen van de opslagfactor en de fluctuaties in werkdruk. 
Besloten is om deze rapportage niet meer voort te zetten.  
De MR geeft aan de overzichtsrapportage erg fijn te vinden en er wordt besloten om dit, in 
aangepaste vorm, voort te zetten. De directie zegt toe om een dergelijke rapportage jaarlijks 
op te stellen en met de MR te bespreken.  
De directie komt met een voorstel wanneer dit het beste past in het schooljaar.  
 
 

11. Wolfert Tweetalig regelluw 
Er is onduidelijkheid over de vervanging van maatschappijleer.  
De directie geeft aan dat maatschappijleer wordt vervangen door één vak in VWO 5.  
De MR is tevreden met de aanvullende informatie en bevestigd dat er instemming is.  
 
 

12. Toelichting bouwprojecten 
Wolfert RISS 
International campus 
De campus zou bestaan uit meerdere kleine gebouwen bij elkaar op één terrein voor 
leerlingen van 0 tot 18 jaar.  
De gemeente heeft de ambitie gesteld om de campus in 2024 is gerealiseerd.  
De rode vlaggen bij dit project zijn het verkeer en de buitenaccommodaties voor LO 
 
Voor de MR is de discussie rondom de fusie met de Blijberg belangrijk. Voor advies is een 
extern bureau ingehuurd om te kijken hoe deze fusie het beste zou kunnen plaatsvinden.  
 
Senior campus 
De werkzaamheden op de senior campus zijn zo goed als afgerond en binnen budget.  
 
Wolfert Lyceum 
De uitbreiding zal het budget ruim overschrijden.  
De verwachting is dat de uitbreiding in december 2019 wordt opgeleverd.  
 
Wolfert Lansing 
Aanbestedingsprocedure is afgerond, er wordt nu gekeken welke partijen het beste voorstel 
hebben gedaan. De kosten zijn hoger dan verwacht.  
 
Wolfert Dalton 
De aanbestedingsprocedure voor architectenselectie t.b.v. de Argonautenweg loopt op dit 
moment. In de komende maanden zal een keuze worden gemaakt uit de verschillende 
architecten.  
Eerst zal de tijdelijke huisvesting gebouwd worden, deze al achter het huidige schoolgebouw 
geplaatst worden. Hierin komen ook toiletten, zodat de toiletten in het schoolgebouw 
gesloten kunnen worden.  
De verwachting is dat het gebouw begin 2023 opgeleverd kan worden.  
 
Wolfert college 



Bij Wolfert College moet een opbouw op het bestaande gebouw komen.  
 
 


