Terugblik en vooruitkijken
We hebben wederom een bijzonder jaar achter de
rug. Waar we voortvarend van start zijn gegaan na
de zomervakantie moesten we nog voor de
kerstvakantie weer volledig dicht. Na de
voorjaarsvakantie mochten de leerlingen 2,5 dag
naar school gaan. En gelukkig mochten we nog voor
de toetsweek weer geheel open.
Dit alles heeft van ons
dit schooljaar een
ongelooflijke veerkracht gevraagd. Dit geldt
natuurlijk ook voor uw zoon of dochter. De
leerlingen hebben zich op een mooie manier door
deze periode heengeslagen.
We gaan er nu wederom vanuit dat we na de
zomervakantie weer op een gewone manier kunnen
beginnen.
Het is nu vakantie en de focus komt voor een ieder
even ergens anders te liggen. Bij dezen wil ik u en
uw dierbaren allen een fijne en vooral gezonde
zomervakantie toewensen!
Lodewijk Dijkgraaf
directeur
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Vertrekkende collega’s
Op vrijdag 16 juli hebben we afscheid genomen van
enkele collega’s. De heer Van Oldenrijk, docent
wiskunde gaat onze school verlaten. Mevrouw
Peute, docente Duits is verhuisd naar het oosten van
het land en heeft daar een nieuwe werkplek
gevonden. De heer Van der Zwan, docent
Nederlands vervolgt zijn loopbaan op het ISW. Wij
wensen deze collega’s veel succes toe in hun verdere
loopbaan.
Mevrouw Van der Ende, docente Engels gaat na de
herfstvakantie
volledig
werken
op
het
Stanislascollege in Pijnacker. Van haar nemen we nu
nog geen afscheid. Dat doen we ook nog niet van
mevrouw Scholten, docente Nederlands. Zij gaat na
een leven lang onderwijs in oktober met pensioen en
zal komend schooljaar geen lessen meer verzorgen.
Ook van haar nemen we later afscheid!

Nieuwe collega’s
Met ingang van het nieuwe schooljaar begroeten we
ook weer nieuwe collega’s. Voor de talen zijn dit:
mevrouw Venema voor Duits en de heer Van ’t
Woudt voor Nederlands. Mevrouw de Roo komt de
sectie aardrijkskunde versterken. Mevrouw Van
Iersel komt voor het vak beeldende vorming, terwijl
voor lichamelijke opvoeding mevrouw Maartense de
sectie komt versterken. De heer Bhoelai geeft vanaf
het nieuwe schooljaar bedrijfseconomie en tot slot
komt de heer Snijders voor wiskunde. Komend
schooljaar hebben we ook weer een aantal
stagiaires.

Het ontwerp voor de voorkant is gemaakt door I-J
van Woggelum. Dit ontwerp is door de meeste
leerlingen van de school gekozen als leukste
ontwerp van de agenda.

Wij heten deze nieuwe collega’s en ook de stagiaires
van harte welkom en wensen hen veel voldoening en
werkplezier.

Examenresultaten
Van onze leerlingen die havo-examen deed is dit
schooljaar 95% geslaagd. Bij de mavo is dit jaar 98%
van de leerlingen geslaagd. Wij zijn natuurlijk trots
op de resultaten van onze leerlingen maar vooral ook
op de wijze waarop zij dit resultaat hebben behaald.
Bij allebei de afdelingen hebben de leerlingen op het
centraal eindexamen boven het landelijk
gemiddelde gescoord!

Daltonagenda 2021-2022
In het nieuwe schooljaar wordt er weer gewerkt
met de daltonagenda. Alle leerlingen van klas een
tot en met drie krijgen deze aan het begin van het
schooljaar uitgereikt. De leerlingen van klas 4 en vijf
die de agenda besteld hebben, kunnen deze
ophalen bij de receptie. In de mentorlessen wordt
weer aandacht besteed aan het gebruiken van deze
agenda. Wilt u zelf eens bekijken op welke manier
we dit doen, dan kunt u via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=N3OR6rlvTo4
een filmpje hierover bekijken.

NPO
Het nationaal plan onderwijs (NPO) is de afgelopen
maanden in het nieuws geweest. Zoals u heeft
gelezen, is er veel geld beschikbaar gekomen voor
het onderwijs zodat mogelijk ontstane hiaten
kunnen worden weggewerkt. Ook wij hebben aan de
hand van diverse scans (analyse van cijfers,
vragenlijsten sociaal-emotioneel welbevinden en
executieve functies) onderzocht waar bij onze
leerlingen mogelijk hiaten zijn ontstaan. Aan de hand
van deze scans hebben wij diverse zaken ingezet om
onze (nieuwe) leerlingen in het volgende schooljaar
beter te begeleiden. Zo krijgen alle nieuwe
brugklasleerlingen het eerst half jaar een lesuur in de
week het vak ‘Lezen en schrijven’ waarin aandacht
wordt geschonken aan begrijpend lezen en het goed
leren formuleren van geschreven tekst. Voor de
mentorlessen van leerjaar een en twee hebben we
een mentormethode besteld, waarmee we nog meer
aandacht
gaan
besteden
aan
studievaardigheden/executieve functies en het
welbevinden.

Voor alle leerjaren is er in de introductieweek een
gezamenlijk uitje en gaan de leerlingen van de
brugklas, de tweede klassen en 3 havo op kamp in de
tweede week van oktober. Ook de klassengrootte is,
waar mogelijk aangepast. Gemiddeld zitten er nu 25
leerlinge in een klas.
Naast deze gezamenlijke activiteiten gaan we ook
andere begeleiding, waar nodig inzetten. Dit kan
zowel in groepsverband als individueel. Zo is er voor
een beperkte groep op donderdag 26 en vrijdag 27
augustus de cursus ‘Leer Leren’ (deze zal ook in het
komende studiejaar weer enkele keren aangeboden
worden). In de lessen zal meer aandacht zijn voor de
executieve functies en formatief evalueren.
Met al deze activiteiten gaan we er voor zorgen dat
de leerlingen vanaf de start van het nieuwe
schooljaar op de diverse gebieden mogelijke hiaten
gaan wegewerken en vertrouwen wij er op onze
leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden op alle
gebieden.

Periodes en rapporten
Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Aan het
einde van elke periode is er een toetsweek voor alle
leerlingen van de school (de examenleerlingen
hebben drie schoolexamenweken). Na elke periode
is duidelijk hoe de leerling er op dat moment voor
staat. Omdat u via magister de cijfers van uw kind
op elk moment kunt bekijken, is het voor u ook
mogelijk om aan het einde van elke periode te zien
wat de resultaten zijn. Tevens ziet u naast het
periodecijfer ook het cijfer van het voortschrijdend
gemiddelde. Wij geven ook komend schooljaar geen
papieren rapporten meer mee aan de leerlingen
aan het einde van elke periode, alleen aan het einde
van het schooljaar ontvangt uw zoon of dochter een
overgangsrapport op papier.

Magister tijdens de zomervakantie
Eind augustus kunnen u en uw zoon of dochter weer
inloggen in magister. Het voorlopige rooster is dan te
zien, evenals de klas waarin uw kind op dat moment
is geplaatst. Aan het rooster wordt in de eerste
weken van het schooljaar nog gewerkt om dit zo
goed mogelijk te maken voor iedereen. Er kunnen
dus nog wijzigingen komen.
De klassenindeling kan als gevolg van
roosteraanpassingen wellicht nog aangepast
worden. De school bepaalt de indeling van de
klassen en heeft rekening gehouden met de beste
plaats voor elke leerling. U kunt dus niet reageren
op de indeling van de klas.

Hulpmentoren brugklas
Ook dit jaar heeft elke brugklas twee hulpmentoren
gehad, ouderejaars leerlingen uit de derde/vierde
klas. Deze zijn makkelijk toegankelijk voor de nieuwe
leerlingen en kunnen hen met de dagelijkse gang van
zaken ondersteunen. Doordat we dit jaar niet alle
gebruikelijke activiteiten hebben kunnen uitvoeren,
hebben zij zich dit jaar minder kunnen laten zien aan
de leerlingen.
Zij zijn echter toegankelijk gebleven voor de
brugklassers; een berichtje aan een ouderejaars
leerling is soms makkelijker dan iets vragen aan een
docent of mentor. Op deze manier wordt de
daltonkernwaarde samenwerken praktisch ingevuld:
elkaar helpen, leren van en met elkaar en luisteren
naar elkaar zijn voorwaarden om deze
samenwerking een succes te maken. Wij danken
Lucas, Julia, Damla, Sahar, Mijs, Britt, Lot, Josephine,
Twan, Cindy, Marijn, Dana, Zarrina en Laura heel
hartelijk voor hun inzet en assistentie dit jaar, de
mentoren hebben dit zeer gewaardeerd. Ook in
schooljaar
2021-2022
hebben
wij
weer
hulpmentoren voor de brugklas.

Kennismakingsavonden voor ouders
Ook in het nieuwe schooljaar starten we weer met
de kennismakingsavonden. Voor de ouders van de
leerlingen van de brugklas is dit een fysieke
bijeenkomst. De kennismakingsavonden voor
ouders van alle andere leerjaren vinden online
plaats. Op deze avond wordt u geïnformeerd over
de gang van zaken op school en in de nieuwe klas,
ontmoet u de mentor(en) van uw zoon of dochter
en de andere ouders van de klasgenoten van uw

kind. De kennismakingsavonden in het nieuwe
schooljaar zijn als volgt:
Datum
Maandag 6 sept.
Dinsdag 7 sept.
Woensdag 8 sept.
Donderdag 9 sept

Tijd
19.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
19.00 uur

20.00 uur
Dinsdag 14 sept.
19.00 uur
20.00 uur
*voor ouders en leerlingen

Klas
Brugklas
2 mavo
3 mavo
2 havo
3 havo
Zij-instromers
4 mavo*
4 mavo
4 havo
5 havo

Medezeggenschapsraad
Komend
schooljaar
bestaat
de
Medezeggenschapsraad uit acht personen. Namens
de medewerkers nemen de heer Hussaini, de heer
Van den Heuvel, de heer De Vreede en mevrouw
s’-Gravemade deel. Mevrouw Zomer-Carolus
vertegenwoordigt op dit moment de ouders. We
zijn nog op zoek naar nog een ouder! Heeft u
belangstelling dan kunt u een mail richten aan de
secretaris van de MR, de heer De Vreede
(VRER@stanislascollege.nl). We komen als voltallige
MR zo'n 6 keer per schooljaar bijeen.

Start nieuwe
gesprekken

schooljaar

en

MOL-

Het nieuwe schooljaar starten we dit jaar in de eerste
week met een introductieprogramma. In deze week
is er veel aandacht voor kennismaken met elkaar,
teambuilding en leuke activiteiten. Vanaf deze week
starten ook de MOL-gesprekken(mentor-ouderleerling gesprekken). In dit gesprek is de leerling
weer degene die ouders en mentor vertelt wat zijn
doelen zijn, hoe hij deze gaat behalen en wat tot dan
toe de resultaten zijn. Het eerste digitale MOL
gesprek vindt aan het begin van het nieuwe
schooljaar plaats. Voor de leerlingen en ouders van
de brugklas is dit een eerste kennismakingsgesprek
met de nieuwe mentor. Voor leerlingen vanaf klas
twee is dit ook een kennismaking met de nieuwe
mentor.
Uiterlijk vrijdag 27 augustus ontvangt u per mail een
brief met het programma voor deze eerste
schoolweek en ontvangt u meer informatie over hoe
u zich samen met uw kind kunt inschrijven voor een
MOL-gesprek.

