
BELANGRIJKE DATA: 
 

• 14 en 15 december  Rapportgesprekken via MEET 

• 17 december  Kerstviering per klas via MEET 

• 18 december  Leerlingen lesvrij 

• 4 januari 2021  Leerlingen lesvrij in verband met studiedag 

• 5 januari 2021  Start lessen online of digitaal 

• 20 januari 2021  Digitale voorlichtingsavonden leerjaar 2,3 en 4 

• 15 -19 februari  Toetsweek 

• 22-26 februari  Voorjaarsvakantie 

 

Afgelopen weken 

De afgelopen weken kunnen wij terugkijken op een rustige periode wat Covid-19 besmettingen 

betreft. Waar ik voor de herfstvakantie dagelijks met de GGD aan de lijn hing, is het na de 

herfstvakantie heel rustig gebleven. Geen besmette leerlingen erbij en slechts een enkele 

medewerker. Hopelijk hebben de toetsweken waardoor er minder direct contact is geweest tussen 

de leerlingen onderling en de leerlingen en docent daartoe bijgedragen. Helaas is het aantal totale 

besmettingen in Nederland momenteel erg hoog en kunnen er geen versoepelingen plaatsvinden. De 

scholen gaan sluiten en de lessen gaan online door. Via een aparte brief bent u hierover 

geïnformeerd.  

Inspectiebezoek 9 november 2020 

Op 9 november heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan onze school om de kwaliteit 

van ons onderwijs te beoordelen. In het rapport staat onder andere het volgende: 

Op de vestiging van het Stanislascollege in Rijswijk is veel geïnvesteerd in het gericht verbeteren van 

het didactisch handelen. Met behulp van visitaties is de stand van zaken in beeld gebracht en samen 

met het team heeft de school een verbeterplan opgesteld. Het verbetertraject zorgde er voor dat 

leraren meer handvaten en meer ruimte kregen in hun les om hun onderwijs af te stemmen op 

verschillen tussen leerlingen. In de lessen wordt nu een vaste lesopbouw gehanteerd. Het werken met 

deze opbouw zorgt voor uniformiteit tussen lessen en hierdoor voor herkenbaarheid en structuur bij 

leerlingen. Leraren slagen er beter in om hun leerlingen actief te betrekken bij de les. Het veilige 

leerklimaat in de lessen draagt hieraan bij. Leraren kennen hun leerlingen goed en hebben veel 

aandacht voor de relatie met leerlingen. Bovendien werkt de school volgens een beweegconcept, dit 

concept sluit goed aan bij de leerlingpopulatie en wordt steeds meer geïntegreerd in het 

onderwijsproces. Leerlingen voelen zich veilig, zijn actief betrokken en worden daartoe duidelijk 

gestimuleerd door hun leraren. 

Rapportgesprekken 

Op 14 en 15 december worden de rapportgesprekken gevoerd via Meet. De leerlingen hebben deze 

rapportgesprekken samen met de mentor goed kunnen voorbereiden. Uw zoon/dochter gaat aan u 

vertellen wat hij/zij geleerd heeft en wat de ontwikkelpunten zijn. Op deze manier krijgt u naast de 

cijferlijst een goed beeld van de ontwikkeling die uw kind heeft doorgemaakt. 



 

Bijspijkerprogramma 

De afgelopen maanden zijn leerlingen van leerjaar 4 samen met studenten van Studiehonk aan het 

bijspijkeren om zo eventuele achterstanden in te halen. In februari start de tweede tranche en 

kunnen ook leerlingen van leerjaar 2 en 3 hiervoor in aanmerking komen. Denkt u dat uw 

zoon/dochter hier ook baat bij heeft dan kunt u via de mail contact opnemen met de desbetreffende 

teamleider. 

LOB 

Waar zijn we mee bezig geweest met LOB in jaar 2 en wat zijn we nu aan het doen? 

De eerste lessen zijn we vooral bezig geweest om elkaars kwaliteiten proberen te benoemen. Waar 
ben je eigenlijk goed in, hoe zie jij jezelf, maar ook wat zien anderen in je, waar ben je goed in, wat 
zou je graag willen worden? Dit was soms nog best lastig, maar ook verrassend. 
 

Nu zijn we begonnen met het maken van een Pecha Kucha. Dat is een presentatie van 20 foto’s. Voor 
elke foto heb je een bepaalde korte tijd om te presenteren. Dit zorgt ervoor dat je kort en bondig je 
kennis leert delen. Ook leer je zo omgaan met tijdsdruk die het geven van een presentatie met zich 
mee kan brengen.  

De leerlingen zijn aan het uitzoeken wat er nu eigenlijk precies gedaan wordt in de 5 verschillende 
profielen. 
 
Wat houdt nu eigenlijk E&O, D&P, Z&W, BWI en PIE in? Welke vakken worden gegeven, door welke 
docenten, in welke lokalen,  met welke boeken en materialen wordt er gewerkt, welke MBO-
opleidingen kan ik gaan doen met zo’n profiel en wat kan ik later gaan worden? 
 
Vervolgens gaan ze de presentaties aan elkaar presenteren en zal er toegewerkt worden naar de 
profielkeuze. Hopelijk gaan deze presentaties daarmee helpen, zodat zij voor de voorjaarsvakantie 
een voorlopige keuze kunnen doorgeven. 
 
Daarna volgt de week van de toekomst en zullen zij onder andere door middel van digitale 
rondleidingen een inkijkje krijgen op het MBO. 
 

Haltvoorlichting en vuurwerk 

Het is echt te merken dat er een vuurwerkverbod is want het aantal knallen is dit schooljaar 

beduidend minder dan voorgaande jaren. In leerjaar 1 is er door bureau Halt voorlichting gegeven 

over de gevaren van vuurwerk en de gevolgen als je toch voorwerk op zak hebt.  

Gezonde school 

Voor het certificaat relaties en seksualiteit van de Gezonde school zijn wij momenteel bezig een 

voorlichtingsprogramma op te zetten. De leerlingen en mentor van leerjaar 3 hebben in december 

van Leidse studenten voorlichting gehad over LHBT.  De studenten gaven ons terug dat er een veilige 



sfeer heerste waardoor dit onderwerp op een prettige manier met de leerlingen besproken kon 

worden. 

 

 

In leerjaar 2 en 3 was er voorlichting door medewerkers van Skills4life: 

Weerbaarheid, conflicten, normen en waarden, pesten, seksualiteit, alcohol, drugs, gokken. Stuk voor 

stuk onderwerpen waar jongeren vroeg of laat mee te maken kan krijgen en waarvoor ze best stevig 

in hun schoenen moeten staan. Het programma Skills4Life geeft ons als docent of mentor van deze 

leerlingen een houvast om structureel te werken aan een gezonde sociaal-emotionele en morele 

ontwikkeling. Een leerling die lekker in zijn vel zit, leert en leeft makkelijker. 

De komende weken gaat de mentor in de mentorlessen met deze onderwerpen aan de slag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stanislasdag 13 november 2020 

 

 

 



Wij wensen u en uw kinderen een goede, gezonde kerstvakantie en fijne 

feestdagen toe. Wij zien alle leerlingen graag gezond en wel (digitaal) weer 

terug op dinsdag 5 januari 2021. 


