
Nieuwsbrief      Belangrijke data 
> 4 - 10 maart  

Toets/SE-week

> 19 maart

Studiemiddag. Leerlingen les tot en 

met het 5de lesuur

> 23 maart

Herkansingen toets/SE-week

> 23 en 24 maart

Rapportbesprekingen en les tot en 

met het 5de lesuur

> 30 maart

Start CSPE leerjaar 4

> 1 en 2 april

Rapportgesprekken 

> 30 maart - 14 april

Stage leerjaar 3

> 9 april 

Paasviering leerjaar 1 en 2

> 10-13 april

Paasweekend

> 15 april

Terugkomdag stage leerjaar 3

> 16 april

Schoolreis leerjaar 4

> 17 april

Start Centraal examentraining leerjaar 4

> 4 mei

- Vieren 75 jaar bevrijding voor 

   leerjaar 1,2 en 3 

- Centraal Examentraining leerjaar 4
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Nog even en de voorjaarsvakantie is begonnen en daarmee ook het einde 

van de winter. Iedereen kan straks weer in het daglicht reizen naar school 

en weer met daglicht thuiskomen. En dat geeft altijd wel een heel goed 

gevoel, zeker als de zon ook schijnt. Het is op school altijd weer leuk om 

te zien dat ook onze leerlingen langzaam weer naar buiten verschuiven. 

Voetballen, tafeltennis of basketballen op het schoolplein, soms tikkertje 

of gewoon even chillen. Ons schoolplein is er gelukkig goed op ingericht. 

Na de meivakantie wordt er ook gestart met de verbouwing van de kantine 

zodat ook deze ruimte overzichtelijker en leerlingvriendelijker wordt. De 

pauze moet voor onze leerlingen een rustpunt in de dag zijn een moment 

waarin ze even kunnen bijkomen. Helaas merken wij dat niet voor ieder-

een de pauze rustig is. Door de invloed van de smartphone kan er onrust 

ontstaan voor, tijdens of na de les of zelfs buiten de school. Wij hebben 

daar nu nog geen adequaat antwoord op. Moeten wij 

de smartphone verbieden op school? Of in de loc-

ker laten? Of laten vergrendelen op het gebruik van een 

aantal social apps?  De komende tijd gaan wij als school 

onderzoeken wat de mogelijkheden zijn 

op dit gebied. Wilt u hierover mee-

denken, dan kunt u altijd met ons 

contact opnemen via de mail. 

Voor nu wens ik u en uw familie 

alvast een goede voorjaarsva-

kantie!

Nelline van Duijn

Week van de Toekomst 
Voor de leerlingen van leerjaar 2 start er een moeilijke periode, 

zij moeten namelijk gaan kiezen. Welk profiel gaan zij kiezen, 

naar welke opleiding willen zij hierna. Kiezen zij voor een profiel 

waar werk in is of juist iets wat ze leuk vinden. 

In de Week van de Toekomst hebben wij hier allemaal aandacht voor. 

Samen met de mentor ontdekken zij wat de volgende stap moet zijn. 

Gelukkig is er daarna nog ruim de tijd om tijdens de LOB-lessen 

in het profielvak te ontdekken of het ook echt leuk is 

en of je het ook kan. 

> Van de directeur
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Gezellige en drukke open dagen
De open dagen zijn druk bezocht en wij kregen veel enthousiaste reacties 

terug van de bezoekers. Vooral de vele leerlingen die meehielpen kregen 

een vet compliment. Deze leerlingen waren trots op hun school en lieten 

zien hoe leuk ons Beweegconcept is. 

Like
Leerlingen van leerjaar 1 krijgen van 

theatergroep Playback een voorstel-

ling over pesten en social media: de 

voorstelling Like. Dit is een interactieve 

voorstelling waarbij leerlingen worden 

uitgenodigd om mee te praten of mee 

te denken met een probleem. Pesten is 

helaas een probleem van alle tijd en als 

school besteden wij hier veel aandacht 

aan. Vooral wordt er veel tijd besteed 

aan het voorkomen door het gesprek 

aan te gaan zowel met de pesters als de 

gepesten. Daarnaast hebben wij ook het 

systeem M5 waarin leerlingen anoniem 

onveilige situaties kunnen melden. 

Mbo & profielenmarkt
Op 15 januari was er een mbo en profie-

lenmarkt voor de leerlingen van leerjaar 

2 en 4. Deze markt was drukbezocht en 

er waren veel MBO-opleidingen met een 

stand aanwezig. Het Mondriaan stond 

er natuurlijk, maar ook MB-Rijnland, 

het HMC, Grafisch Lyceum, STC en ver-

tegenwoordigers van Haagbouw. Daar-

naast werden alle vijf de profielen ge-

presenteerd door middel van leerboeken 

en werkstukken. Ook kreeg iedereen een 

duidelijk inzicht in het ruime aanbod van 

profielvakken en keuzedelen waarin wij 

als Stanislas Beweeg-vmbo/mavo vrij 

uniek zijn.

Ondernemersproject 3 TL
De leerlingen van 3 TL zijn vorige week gestart met het ondernemers-

project. Zij gaan de komende weken een eigen bedrijf oprichten en een 

product op de markt zetten. Natuurlijk moet er een dik verdienmodel 

achter zitten. De leerlingen die het beste project uitwerken, ontvangen 

een leuke prijs naast het geldbedrag dat zij zelf gaan verdienen. De ou-

ders en verzorgers worden aan het einde van het project uitgenodigd 

voor de presentatie van het project.   
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Leerjaar 1 bezoekt Escher Museum
Leerlingen van leerjaar 1 bezoeken dit jaar per toerbeurt met hun klas en 

de docent Beeldende Vorming het Escher Museum in Den Haag. 

Mooi om te zien dat leerlingen zich kunnen verwonderen aan deze vorm 

van kunst. Dit wordt dan later weer verwerkt in het maken van een eigen 

kunstwerk. Binnenkort komen deze kunstwerken door de hele school te 

hangen. Leerlingen lopen dan tijdens de leswisseling trots langs hun eigen 

kunstwerk.

HoyApp Training leerjaar 3 & 4
Sommige leerlingen hebben voor bepaal-

de vakken een steuntje in de rug nodig. 

Studenten van de Hogeschool komen deze 

leerlingen ondersteunen voor precies dat 

vak. Dit kan net dat laatste beetje helpen 

om een hoger cijfer te halen of een vak op 

een hoger niveau te doen. Wij hebben voor 

deze opzet gekozen in plaats van de Len-

teschool die andere scholen doen, omdat 

wij onze leerlingen gedurende een lange-

re periode willen ondersteunen dan alleen 

de meivakantie. Als u zich afvraagt of uw 

kind deze training volgt dan kunt u gerust 

via de mail contact opnemen met de be-

treffende teamleider.

Wij zijn zeer tevreden met het aantal ouders 

dat gebruik maakt van de HoyApp. Het is een 

snellere manier van communiceren dan via 

de website of mail. Ook wordt de HoyApp ge-

bruikt voor het maken van afspraken voor de 

rapportgesprekken. 

Straks in april tijdens de rapportgesprekken 

gaan we met een soort datumprikker werken 

waarbij u zelf uw tijdstip van gesprek 

kunt invullen. 

Hiermee hopen wij onze service 

weer te hebben vergroot. 


