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Kom kennismaken!

Lesjesavond
Tijdens een lesjesavond volg je twee lesjes naar keuze en 

krijgen je ouders/verzorgers informatie over de school. 

maandag 15 november      18:15 - 20:00 uur
met lesjes uit de profielen Bouwen Wonen & interieur en 
Media, Vormgeving & ICT

maandag 29 november 18:15 - 20:00 uur
met lesjes uit de profielen Zorg & Welzijn en 
Economie & Ondernemen

maandag 24 januari  18:15 - 20:00 uur
met lesjes uit de profielen Bouwen Wonen & interieur en 
Media, Vormgeving & ICT

maandag 7 februari  18:15 - 20:00 uur
met lesjes uit de profielen Zorg & Welzijn en 
Economie & Ondernemen

Je kunt je aanmelden voor een lesjesavond 

via deze QR-code of via onze website. 

Open dag
zaterdag 29 januari 

10:00 - 13:00 uur



Ieder z’n eigen school

vmbo | mavo  

Ieder z’n eigen school? Dat doen we zo!

Beste leerling,

Wij zijn het Stanislas Krakeelpolderweg. Hier 

heeft ‘Ieder z’n eigen school’. Het gaat om wat jíj 

kan en wat jíj leuk vindt. 

Je krijgt de kans om te leren op de manier die bij 

jou past. Zo haal jij het beste uit jezelf.

Met je eigen chromebook heb je je schoolwerk 

altijd bij de hand en weet je precies hoe je ervoor 

staat. Elke week heb je een gesprek met je coach 

over je ontwikkeling en hoe het met je gaat. Zo 

kunnen we snel schakelen als je extra hulp of 

juist meer uitdaging nodig hebt.

Nieuwsgierig geworden? 

Kom dan een kijkje nemen tijdens de lesjesavond 

of de open dag of scan alvast deze QR-code. 

Hopelijk tot ziens op Krakeel!

Rowdy Lagraauw
directeur

Beste ouder/verzorger,

Met trots stel ik onze school aan u voor. Op het 

Stanislas Krakeelpolderweg hebben we oog voor uw 

kind. Voor zijn of haar talenten en voor wat uw kind 

moeilijk vindt. Daar stemmen we het onderwijs op 

af. De coach heeft elke week een persoonlijk gesprek 

met uw kind. Zo kunnen we de ontwikkeling goed in 

de gaten houden en waar nodig ondersteunen. 

Een paar keer per jaar nodigen we u uit voor een 

gesprek met uw kind en de coach over de voortgang 

en ontwikkelingswensen.

We ontmoeten u graag in onze school.

Rowdy Lagraauw
directeur
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100% geslaagd in 2020 en 2021

Ieder z’n eigen school? Dat doen we zo!

Je eigen chromebook
Aan het begin van de brugklas krijg je een chromebook. 
Hiermee heb je toegang tot je studiewijzers waarin staat 
wat je voor elk vak moet doen. In de lessen krijg je uitleg én tijd om zelfstandig te werken. 

Je coach kan je voortgang inzien en weet hoe je ervoor 
staat en of je hulp nodig hebt. 

Elke week een coachgesprekElke week heb je een persoonlijk gesprek met je coach. Je 
coach neemt met jou de schoolweek door en bespreekt 
hoe je ervoor staat en of je extra ondersteuning nodig 
hebt. Natuurlijk gaat het ook over jou. Hoe het met je 
gaat en of je je fijn voelt op school en in de klas. Opbrengstgericht werkenWe werken met opbrengstgericht werken. Dat zorgt ervoor dat jij nóg betere resultaten haalt. Met speciale tools kunnen we zien hoe je het meest succesvol leert. Ook zien we hoe jij een opdracht het beste kunt maken. De coaches gebruiken deze informatie om jou op maat te 

begeleiden. 
Check onze website of scan de QR-code voor een kort 
filmpje waarin we opbrengstgericht werken uitleggen.

Veel profielen, veel keuzeOp onze school kun je kiezen uit wel vijf profielen! Zo weet 
jij zeker dat je de school verlaat met een diploma dat écht 
bij jou past. De profielen zijn:>  Media, Vormgeving & ICT >  Sport & Bewegen 

>  Bouwen, Wonen & Interieur >  Economie & Ondernemen >  Gezondheid & Zorg 
Wil je meer weten over de profielen? Scan dan deze QR-code of bezoek onze website voor een korte film. 

Stanislasuren
Wij vinden jouw persoonlijke ontwikkeling net zo 
belangrijk als wat je leert in de lessen. Daarom heb je 
elke week een Stanislasuur. In deze lessen gaat het over 
burgerschap, vertrouwen hebben in jezelf en het omgaan 
met anderen. Kortom, lessen waarmee jij straks nog 
verder komt! 

Masterclasses
Wij zijn benieuwd naar jou. Wat vind je nog meer leuk? 
Waar ben je nog meer goed in? Je ontdekt het tijdens 
de masterclasses. Je kunt kiezen uit verschillende acti-
viteiten, zoals bijvoorbeeld koken of kickboksen. Elk schooljaar kies je meerdere masterclasses. 

Op het Stanislas Krakeelpolderweg zeggen we dat je je eigen school hebt. Daarmee 

bedoelen we dat we zoveel mogelijk rekening houden met jou en met elke andere leerling. 

Dit zorgt ervoor dat je meer succes ervaart en beter presteert. Hoe we dat doen leggen we graag uit: 



Je coach heeft oog voor jouw ontwikkeling. Voor hoe je 

je voelt op school en in de klas, voor wat goed gaat en 

voor wat nog beter kan. Hij/zij overlegt ook regelmatig 

met je andere leraren. Zo weet de coach precies hoe jij je 

ontwikkelt. 

Als blijkt dat je ondersteuning nodig hebt, kunnen we snel 

bijsturen. In een gesprek met jou en je ouders/verzorgers 

bekijken we wat jij nodig hebt.

In de school zijn allerlei specialisten aanwezig voor onder-

steuning bij het leren en bij sociaal-emotionele problemen. 

Op onze website kun je hier meer over lezen.

Wij helpen je vooruit

Zo ziet je schooldag eruit!

Naast schoolboeken krijg je een chromebook. 

Deze lichte laptop gebruik je thuis en op school 

voor je schoolwerk en om in te loggen in je digitale 

leeromgeving. Natuurlijk werk je ook nog met 

boeken en schriften. 

Je schooldag begint meestal om 9 uur. Eén keer 

per week moet je eerder op school zijn omdat je 

dan je coachgesprek hebt. 

Een les duurt 40 minuten. Na twee lessen 

heb je pauze. Deze breng je door in de aula – 

waar je ook eten en drinken kunt kopen – of op 

het onderbouwplein. Dit schoolplein is alleen 

voor leerlingen uit leerjaar 1 en 2. Je kunt hier 

voetballen, tafeltennissen, basketballen of 

gewoon chillen met je vrienden.

Aan het einde van de schooldag neem je je 

chromebook mee naar huis. Soms moet je thuis 

nog verder werken aan een vak of leren voor een 

toets. 

Als je goed op schema ligt, dan heb je thuis 

minder werk af te maken en houd je dus meer tijd 

over voor andere dingen.



Aanmelden
Wat fijn dat je kiest voor onze school! Je ouders/ 

verzorgers kunnen je aanmelden vanaf zaterdag 5 februari. 

Het aanmeldformulier is verkrijgbaar bij de admini- 

stratie van onze school of kun je downloaden vanaf onze 

website: www.stanislasvmbodelft.nl

Het ingevulde formulier kan worden ingeleverd bij de  

receptie van onze school of worden opgestuurd naar onze 

school, digitaal of per post. Op onze website staat meer 

informatie over het aanmeldproces.

Aanmelden vanaf een basisschool in 
Den Haag en omgeving
Als je op een basisschool zit in Den Haag en omgeving, kun 

je je op onze school aanmelden van 12 februari tot en met 

25 februari. Je kunt het aanmeldformulier van de BOVO óf 

het aanmeldformulier van onze eigen school gebruiken. 

Het is belangrijk dat je het ingevulde aanmeldformulier - 

per e-mail, per post of persoonlijk - inlevert bij of opstuurt 

naar onze school. Er geldt een gegarandeerde plaats bij een 

passend advies. Op onze website staat meer informatie 

over het aanmeldproces.

Bericht over de plaatsing
Als je uiterlijk 25 februari bent aangemeld én een passend 

advies hebt, kun je gegarandeerd geplaatst worden. 

Je krijgt op donderdag 7 april bericht over de toelating.

Wennen aan je nieuwe school
Als je je op onze school hebt ingeschreven, kom je al voor 

de zomervakantie langs. Je leert dan al je klasgenoten en je 

mentor kennen. Ook heb je nog voor de zomervakantie een 

kennismakingsgesprek met je coach. We vinden het fijn als 

je ouders/verzorgers hier ook bij zijn. 

Na de zomervakantie starten we met een introductieweek, 

zodat je je klasgenoten en de school nog beter leert ken-

nen! Je ouders/verzorgers nodigen wij uit voor een kennis-

makingsavond.

Vragen?
Bij vragen over de aanmelding, toelating of onze school, 

kunnen jij en je ouders/verzorgers contact met ons 

opnemen via de contactgegevens hiernaast.

Krakeelpolderweg1 | 2613 NV Delft

T  (015) 750 60 20

E  sck@stanislascollege.nl

www.stanislasvmbodelft.nl

Als je kiest voor onze school


