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Beste aanstaande Stanislasser,

Welkom op Stanislascollege! We zijn ontzetend blij om jou als leerling bij 
ons op school te mogen ontvangen.

In dit boekje staat belangrijke informatie over de start van het 
schooljaar.
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De boeken hoef je niet zelf te bestellen, dat gebeurt automatisch. Onze 
boekenleverancier OsingadeJong vertuurt de boeken bij je thuis via 
PostNL. De boekenpakketten worden vanaf 17 augustus verstuurd. Ben 
je op de bezorgdatum niet thuis, dan proberen ze het op een ander 
moment nog één keer. Ben je er dan weer niet, dan moet je het 
boekenpakket zelf ophalen bij een aangewezen afhaalpunt.

De uitgebreide informatie over de boekenpakketverzending krijgen je 
ouders ook nog via de email toegestuurd.
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Zoals op elke middelbare school kun je ook op Stanislascollege een 
locker huren. Je betaalt daar € 15,00 huur en € 7,50 borg voor.

Aan het begin van het schooljaar kun je aangeven of je gebruik wilt 
maken van een locker. Indien je dit wilt maakt de administratie een 
factuur. Zodra deze betaald is ontvang je van ons de sleutel van je 
locker.
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Naast de boeken die je in de vakantie thuisgestuurd krijgt, heb je nog 
andere schoolspullen nodig. Hieronder hebben we een lijstje gemaakt 
van schoolspullen die je zelf moet aanschaffen.

· schooltas (de meeste leerlingen gebruiken een stevige rugzak)
· etui
· 10 grote en kleine schriften met lijntjes
· 3 grote schriften met grote ruiten voor wiskunde
· snelhechters
· geodriehoek
· dunne metalen lineaal, 30 cm
· passer
· grijze potloden (2H, HB, 2B, 4B)
· balpennen (blauw, groen en rood)
· kleurpotloden of stiften
· gum
· puntenslijper
· markers
· schaar
· prittstift
· rekenmachine: type Casio fx-82EX
· buiten gymschoenen (geen noppen)
· binnen gymschoenen (geen zwarte zolen die afgeven)
· set oortjes of koptelefoon
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Aan het begin van het schooljaar ontvang je van ons een Chromebook. 
Je gebruikt het Chromebook zolang je bij ons op school zit. Je moet je 
Chromebook elke dag mee naar school nemen en zorgen dat hij 
opgeladen is.

Het Chromebook blijft eigendom van de school. Zorg er dus goed 
voor, want als hij kwijt of beschadigd is, dan moet deze vervangen of 
gemaakt worden. De kosten hiervoor moet worden betaald door de 
verzekeringsmaatschappij of  door je ouders/verzorgers.

Wij adviseren dan ook nadrukkelijk om het Chromebook te verzekeren.
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Magister:

Magister is een leerlingvolgsysteem waar de docenten het huiswerk 
inzetten. Ook kun je hier je cijfers vinden die je hebt gehaald voor 
gemaakte toetsen. Via linkjes kun je vanuit Magister bij de digitale 
leermiddelen komen.

Zermelo:

Zermelo is een programma die je als app kunt installeren op je smart-
phone. In deze app staat je rooster. Wel zo handig, want als er 
wijzigingen zijn kun je deze daarin vinden. Belangrijk om te weten is dat 
je altijd Zermelo moet volgen.

Alle uitleg over deze en andere systemen en je inloggegevens krijg je in 
de eerste week van het schooljaar.
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In leerjaar 1 worden de volgende vakken gegeven:

- Nederlands
- maatwerk taal
- Engels
- wiskunde
- geschiedenis
- aardrijkskunde
- biologie
- design
- Digit (digitale vaardigheden)
- drama
- lichamelijke opvoeding

Daarnaast voer je wekelijks persoonlijke ontwikkelgesprekken met je 
eigen coach.
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Lichamelijke opvoeding is een belangrijk vak op school. In de eerste 
klas krijg je vier lesuren lichamelijke opvoeding en dat verzorgen we op 
prachtige locaties buiten de school.

Bij mooi weer zijn de sportlessen buiten op de korfbalvelden van
Excelsior. Tijdens de koude maanden zijn de sportlessen in de zalen van 
de Technische Universiteit.

Na de meivakantie tot aan de herfstvakantie is het buitensport.

Na de herfstvakantie tot aan de meivakantie is het binnensport.

Om bij de gymnastiekzalen of de buitensportvelden te kunnen komen 
moet je wel een stukje fietsen. Openbaar vervoer is niet een heel 
handige manier om er naartoe te gaan. Kom je altijd met het openbaar 
vervoer naar school, dan kun je bij ons een Stanislasfiets lenen.

Elke leerling sport bij ons in een Stanislas-shirt. Deze is voor € 11,95 te 
koop bij MKH Business en te bestellen via 
HTTP://stanislas.mkhbusiness.nl. Indien je voor 28 augustus 2020 via 
de website van MKH besteld zijn er geen bezorgkosten aan verbonden 
en zal de bestelling door de docent Lichamelijke opvoeding uitgereikt 
worden.
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De start van het schooljaar.

INFORMATIE VOOR OUDERS

De kennismakingsgesprekken zijn bedoeld voor leerling, ouder en 
coach. Tijdens dit gesprek maken we kennis en kun je vragen stellen 
aan de coach. Voordat de grote vakantie begint ontvang je hiervoor een 
uitnodiging.

Tijdens de kennismakingsdag maak je kennis met je klasgenoten. We 
doen dat middels leuke activiteiten die we voor die dag hebben 
georganiseerd.

Op dinsdag 22 september organiseren we een ouderavond. Tijdens 
deze bijeenkomst geven we belangrijke informatie over onderwerpen 
zoals mediagebruik, opbrengstgericht werken,
coaching en het Stanislasonderwijs. 

Deze duurt van 19.30 uur tot 20.30 uur.

VrijMaandag 31 augustus

Dinsdag 1 september t/m

 
Donderdag 3 september

Kennismakingsgesprekken

Vrijdag 4 september Kennismakingsdag

Maandag 7 september Start v/d lessen volgens rooster

Woensdag 9 september Schoolfoto

Dinsdag 22 september Informatieavond
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