
Sterk de wereld in!
mavo | havo | vwo [atheneum & gymnasium]

Kom naar ons 
open huis



Binnenkort ga je naar de middelbare school. Spannend, 
maar ook heel leuk! In deze brochure lees je alles wat je wilt 
weten over het Stanislascollege Pijnacker. Een school waar 
je goed begeleid wordt door jouw eigen coach, waar je veel 
zelf kunt kiezen en zo alle ruimte krijgt om jouw talenten te 
ontdekken en te ontwikkelen. Je voelt je welkom en gezien. 
Daar besteden we veel aandacht aan, want als je lekker 
in je vel zit, leer je stukken beter. Ga ook een fantastische 
schooltijd tegemoet op het Stanislascollege Pijnacker.

Sterk de wereld in! 
Dat is onze slogan. Want naast uitdagend onderwijs 
in de verschillende vakken leer je ook jezelf goed  
kennen, bouw je aan je zelfvertrouwen, werken 
we veel samen en ontdek je hoe je waardevol bent 
voor de maatschappij. Belangrijke eigenschappen 
waarmee je sterk de wereld in gaat.

Hoeveel huiswerk heb je op een dag?
Je kunt al veel huiswerk maken op school, bij- 
voorbeeld tijdens een FlexStudy-uur. Dat is fijn, 
want zo heb je erna tijd om bijvoorbeeld lekker 
te voetballen.

Werk je alleen met boeken?
Op het Stanislascollege Pijnacker leer je uit boeken 
en met een Chromebook. Digitaal leren heeft als 
grote voordeel dat je les krijgt op jouw eigen niveau. 

Zijn er ook lockers?
Zeker! Tijdens de kick-off week krijg je de sleutel 
van jouw kluisje. Dat scheelt een hoop sjouwen.

Vragen uit groep 8

“Ik voelde me meteen thuis op 
het Stanislascollege Pijnacker. 
De docenten zijn heel aardig en 
geven mij het zelfvertrouwen 
en de motivatie om alles eruit 
te halen.” 
                        Quinten, mavo 4.



Met het flexonderwijs van het Stanislascollege kies jij het onderwijs dat  
bij jóu past. Zo leer je zelfstandig te denken en te doen. Dít is hoe het 
werkt. Je hebt vaste uren en MyFlex-uren die je zelf invult. In de  
flexuren kies je voor extra uitleg (FlexSupport), tijd om je huiswerk  
te maken (FlexStudy) of extra uitdaging (FlexChallenge).

mijn onderwijs

Zo ziet jouw 
schooldag eruit:

Jij kiest 4 flexuren per week Dan kan jouw 
rooster er 
zo uitzien

Elke les duurt bij ons 60 minuten.
Dit heeft als voordeel dat je
minder vakken op een dag
hebt en meer rust ervaart

Daarbij heeft de 
Onderbouw maximaal 
5 vaklessen per dag
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Er zijn vele te gekke Challenges waar 
je uit kunt kiezen. 

Challenge

Programmeren

3D-printen

Krav Maga
MusicalSpaans

Fashionista
Crossfit

Meer weten over MyFlex?  
Bekijk de video!

“Het is hier heel gezellig  
en de lessen zijn goed.  
Ook fijn, in de flexuren  
krijg ik al mijn huiswerk  
af. Zo heb ik thuis tijd  
voor andere dingen.” 
              Teuntje, havo 1.



Naar de brugklas
Plaatsing op het hoogste niveau
Op het Stanislascollege Pijnacker hebben we mavo-,  
havo-, vwo- en vwo-plusbrugklassen. Bij een gemengd 
advies van je basisschool plaatsen we je op het hoogste 
niveau. Bij een mavo/havo-advies kom je dus in een  
havo-brugklas. Na één jaar stroom je door naar de  
mavo, havo, het atheneum of het gymnasium.

Coach
Je wordt goed begeleid door jouw eigen coach. In de brug-
klas heb je elke week drie momenten met je coach. Ook 
daarbuiten kun je altijd bij jouw coach terecht. Je coach 
helpt je te ontdekken welke manier van leren het beste bij 
jou past. En met de planagenda (de Plenda!) die je van ons 
krijgt, wordt het plannen van je huiswerk een eitje!  

Plusklas
Met een vwo-advies kun je naar de plusklas. Je volgt  
dan extra lessen in Spaans en programmeren en je  
maakt alvast kennis met Grieks en Latijn bij de module 
klassieke cultuur. Vanaf de tweede klas kies je een  
plusproject dat bij jou past. En je kunt deelnemen aan  
masterclasses, pre-universitaire trajecten of webclasses  
van een universiteit.

We dagen je uit
Ben jij op zoek naar extra uitdaging? Dan ben je op het 
Stanislascollege Pijnacker helemaal op je plek. Bij ons 
kun je een vak sneller afsluiten of volgen op een hoger 
niveau. Ook na de lessen is er van alles te beleven. Laat 
bijvoorbeeld je talent zien tijdens Live-on-stage of doe 
mee met de First Lego League. 

“Alle docenten op het Stanislascollege 
Pijnacker zijn coach voor zo’n 15 leer-
lingen. Mijn groep ken ik snel door en 
door. Leerlingen weten dat ze altijd  
bij mij terecht kunnen.” Esmeralda, 
aardrijkskundedocent. “Ik heb een  
heel lieve coach, waardoor ik supergoed 
word begeleid.” 
                                             Josine, vwo 4.

Kick-off week
De overstap naar de middelbare school  
is best spannend. Nieuwe klasgenoten,  
een nieuw gebouw en nieuwe vakken.  
Gelukkig ben je zo gewend. Daar helpt de 
kick-off week bij. Je maakt dan kennis met  
je klas. We organiseren leuke activiteiten, 
zoals een sportdag en een speurtocht door 
de school. Zo maak je op een leuke manier, 
snel nieuwe vrienden.



Is Stanislascollege Pijnacker dé school voor jou? 
Wanneer je de gezellige sfeer proeft, weet je het zeker. Kom kennismaken tijdens onze events:

Open huis
Vrijdag 18 november 15.00 - 17.00 uur

Zaterdag 19 november 10.00 - 13.00 uur

Vrijdag 3 februari 19.00 - 21.00 uur

Informatieavond 
23 november 19.00 - 21.00 uur
voor ouders

School-in-bedrijf
Zien hoe het echte schoolleven is? Maak samen  
met je ouders een afspraak voor een rondleiding  
terwijl de lessen in volle gang zijn. We organiseren 
School-in-bedrijf op verschillende woensdagen en  
vrijdagen in november, december en februari.  
De exacte datums en het inschrijfformulier vind
je op onze website. 

“De school lijkt misschien groot,  
zo voelt het niet. De indeling is heel 
logisch, je weet alle lokalen zó te  
vinden.”                      
                                   Kimiya, vwo 4



Waarom raden onze leerlingen 
Stanislascollege Pijnacker aan?

• Je voelt je meteen thuis
• Je kunt met de flexuren veel zelf kiezen, bijvoorbeeld  

om al je huiswerk op school te maken 
• Je wordt ingedeeld op je hoogste advies
• Tof schoolgebouw, waar je snel de weg weet  
• Veel buitenschoolse activiteiten 
• Keuzes voor uitdagende workshops met FlexChallenge
• Vier keer per jaar een te gek schoolfeest 
• Goede lessen met leuke docenten

Zo meld je je aan
1 Je ouders kunnen je aanmelden van 11 februari tot en met 17 maart
2 Het aanmeldformulier is verkrijgbaar tijdens een bezoek aan onze school  

of te downloaden via onze website
3 Wil je bij een vriend of vriendin in de klas komen, dan geef je dat aan  

op het formulier
4 Lever het formulier digitaal in of geef het af bij de receptie van de school
5 Hoera! Jij staat ingeschreven op het Stanislascollege Pijnacker. Bij het juiste 

advies heb je gegarandeerd een plek 

Nog voor de zomervakantie maak je kennis met je coach en je nieuwe klas- 
genoten. Aan het eind van de zomervakantie krijg je jouw boeken thuisgestuurd 
en in de kick-off week krijg je jouw chromebook. Ook je ouders nodigen we snel uit 
voor een kennismaking met jouw coach. 

Stanislascollege Pijnacker
Sportlaan 3a
2641 AZ Pijnacker
015 750 60 30
scp@stanislascollege.nl 
stanislascollege.nl/pijnacker

“Door de kennismaking  
voor de zomer en de  
kick-off week kreeg ik  
in één klap veel nieuwe 
vrienden. Het is hier  
altijd gezellig, de sfeer  
is supergoed.”       
                      Dex, vwo 2.


