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Sterk de wereld in
MAVO
HAVO
VWO/VWO+
atheneum
gymnasium

Welkom

Wil jíj een school met een leuke sfeer, waar
aandacht is voor jou én waar je wordt uitgedaagd?
Dan is het Stanislascollege Pijnacker misschien
wel dé school voor jou.
Je kunt kiezen voor allerlei bijzondere vakken,
projecten, activiteiten en plusprogramma’s.
Zo maak jij je schooltijd extra afwisselend én
uitdagend! Bovendien verlaat jij onze school dan
met een extra waardevol diploma!

Een kleinschalige omgeving
Leerhuizen én klassikale lessen
Op

het

Stanislascollege

Pijnacker

krijg

je

Van buiten ziet de school er dan wel groot uit, maar
in de school heb je maar met een klein gedeelte van
op

het gebouw te maken. Je hebt namelijk je eigen

verschillende manieren les. Er zijn klassikale lessen

brugklasafdeling. Op deze afdeling krijg je bijna

in een lokaal én lessen in het leerhuis. In het leerhuis

al je lessen. Daarnaast zijn hier ook je leerhuis,

zijn groepstafels, stilteruimtes en werktafels waar

je kluisje en de werkplekken van je mentor en

je zelfstandig kunt werken aan speciale opdrachten

coördinatoren. Zo ontstaat een gezellige sfeer en

of werkstukken. Zo leer je op verschillende manieren

leer je de andere brugklasleerlingen snel kennen.

leren en is je schooldag extra afwisselend!

Behalve de brugklasafdeling zijn er ook afdelingen

Je mentor is er voor jou!

voor de mavo, havo en het vwo.

Naast de vakdocenten heb je op onze school je eigen
week een studieles en een mentorles aan je klas.

Je eigen Chromebook

Tijdens deze lessen is aandacht voor het wennen

In de lessen werk je met boeken, schriften

aan de middelbare school, de sfeer in de klas en het

en een Chromebook. Een Chromebook

plannen van huiswerk. Je mentor overlegt regelmatig

is een soort laptop die je in de lessen en

met je andere docenten. Zo weet hij/zij altijd hoe het

thuis gebruikt. Zo heb je altijd en overal

met je gaat. Als er iets is kunnen jij en je ouders altijd

toegang tot je lesmateriaal.

mentor. Deze mentor geeft naast de vakles ook elke

bij de mentor terecht.

Extra vak(ken), een hoger niveau
en versneld examen
Als jij meer uitdaging aankan, kun je extra vakken kiezen
én vakken waar je goed in scoort, op een hoger niveau
volgen. Dat betekent dat je als mavoleerling vakken op
havoniveau kunt volgen en als havoleerling op vwo-niveau.
Je krijgt dan een gemengd mavo/havo-diploma of havo/
vwo-diploma.
Op het vwo kun je niet kiezen voor een hoger niveau, maar
wel versneld examen doen. Zo ontstaat in de laatste klas

Verbeter je digitale en technische skills
In de brugklas krijg je het vak programmeren. Je leert de
taal van computers begrijpen.
Op de mavo hebben we informatietechnologie. In dit vak
verbeter je je skills op het gebied van ict en technologie.
Op het havo en vwo kun je kiezen voor het bijzondere vak
Natuur, Leven en Technologie. Zo help jij straks aan het
bouwen van een duurzame wereld.
Ook is de school aangesloten bij het JET-Net. Dit is een
netwerk waarin scholen en bedrijven samenwerken om jóu

ruimte voor pre-universitaire trajecten of extra verdieping.

als technisch talent extra uit te dagen.

Sport, theater en muziek

Word nóg beter in Engels

Op onze school is veel aandacht voor sport, theater en

Een goede beheersing van de Engelse taal is belangrijk. Op

muziek. Voor sport maken we gebruik van de uitgebreide

onze school kun je op elke afdeling kiezen voor extra Engels.

faciliteiten van De Viergang en sportverenigingen naast

Je kunt de internationaal erkende certificaten Anglia en

de school. Heb je talent voor drama of muziek, dan kun je

IELTS halen. Deze certificaten kunnen een positieve rol

meedoen aan de musical, Live On Stage en bezoek je allerlei

spelen bij vervolgopleidingen, sollicitaties of studies in het

voorstellingen. In de school hebben we muziekstudio’s en een

buitenland.

dramalokaal.

Haal nóg meer uit
je opleiding!

Kies voor verbreding of verdieping
Het PLUS-project betekent dat je je vanaf de tweede klas
gymnasium of atheneum met behulp van een coach gaat
verdiepen/verbreden in een onderwerp dat jou inspireert.
Denk bijvoorbeeld aan de Spaanse taal en cultuur of het
programmeren van games. Je kunt ook deelnemen aan

Op het Stanislascollege Pijnacker is er ook buiten de

masterclasses, pre-universitaire trajecten of webclasses

lessen van alles te ontdekken. Enkele voorbeelden:

van een universiteit.

First Lego League, debatclub, CanSat, leerlingenraad,
3D-ontwerpen en freerunning.
Zo maak je je schooltijd waardevoller én leuker!

Plaatsing op het hoogste niveau
Je wordt op basis van het advies van je
basisschool geplaatst in de mavo-, havo-, vwo-

Groeien als mens

of vwo-plusbrugklas. Bij een gemengd advies

Wat je leert in de lessen is belangrijk, maar we vinden

start je op het hoogste niveau. Dit houdt in dat je

het ook belangrijk dat jij jezelf als mens ontwikkelt.

met een mavo/havo-advies in de havo-brugklas

Elk

wordt geplaatst. Zo dagen we je uit om het beste

groepsvorming en wederzijds begrip centraal staan.

uit jezelf te halen. Na de brugklas stroom je door

Gedurende het schooljaar houdt je mentor de

naar mavo, havo, atheneum of gymnasium.

sfeer in de klas in de gaten en volgt je mentor jouw

schooljaar

ontwikkeling.

start

Elk

jaar

met

zijn

een

er

kick-off

waarbij

klassenavonden,

Extra uitdaging in de vwo-plusbrugklas

projecten en bezinningsdagen waar aandacht is voor

Heb je een vwo-advies en ben je op zoek naar

groepsvorming, reflectie en zelfvertrouwen.

extra uitdaging? Dan is onze vwo-plusbrugklas

Daarnaast is er veel aandacht voor expressieve en

misschien iets voor jou! In deze brugklas verdiep

creatieve vakken zoals drama, tekenen en muziek.

je je ook in de vakken Spaans, onderzoeken &

Je leert hierdoor jezelf beter kennen en staat steviger

ontwerpen en klassieke cultuur.

in je schoenen. Zo ga je sterk de wereld in!

School-in-bedrijf!
Jij

en

je

ouders/verzorgers

krijgen

een

rondleiding door de school terwijl de lessen bezig
zijn. De rondleiding start om 14:00 uur en duurt
tot ongeveer 15:00 uur.
De school-in-bedrijf-middagen zijn op:

Open dagen
vrijdag 31 januari
15:30 - 17:30 uur

zaterdag 1 februari
10:00 - 13:00 uur

• vrijdag 13 december
• woensdag 8 januari
• vrijdag 10 januari
• woensdag 15 januari
• woensdag 29 januari
• vrijdag 7 februari
• woensdag 12 februari
Aanmelden voor de school-in-bedrijf
Je kunt je aanmelden voor een rondleiding door
een e-mail te sturen naar: scp@stanislascollege.nl

Kies jíj voor
onze school?
Wat fijn dat je kiest voor onze school!

Andere procedure in Den Haag, Rijswijk,
Leidschendam, Voorburg en Leidschenveen

Je kunt je aanmelden vanaf zaterdag 1 februari 2020.

Als je op een school zit in één van de bovengenoemde

Het aanmeldformulier kan worden geprint vanaf onze

gemeenten

kun

website of worden opgehaald bij de receptie van onze

vrijdag

februari

school.

een

Je kunt het ingevulde formulier inleveren op onze school

basisschool

of per post naar onze school toesturen. Het adres staat

eigen aanmeldformulier. Ons eigen formulier is af te halen

onderaan op deze pagina.

bij de receptie van het Stanislascollege Pijnacker of te

Wanneer hoor je of je geplaatst bent?

printen vanaf onze website. Ook als je op een school zit

Hoe meld je je aan?

14
extra

je

je

tussen

aanmelden.

zaterdag
Je

kunt

BOVO-aanmeldformulier
vragen

óf

gebruik

en

daarvoor
aan

je

van

ons

maken

in één van de bovengenoemde gemeenten, kun je met een

Als je uiterlijk vrijdag 21 februari bent aangemeld, wordt

passend advies gegarandeerd geplaatst worden.

je gegarandeerd geplaatst, mits je advies passend is.

Als je vragen hebt

Je krijgt op woensdag 25 maart bericht over de plaatsing.

1

Bij vragen over de aanmelding, toelating of onze school,
kunnen jij en/of je ouders/verzorgers altijd contact met ons
opnemen via de contactgegevens hieronder.

Wennen aan je nieuwe school
Als je volgend jaar op onze school gaat beginnen, kom je
al voor de zomervakantie langs. Je maakt die dag kennis
met je klasgenoten en je mentor.
Je boeken krijg je aan het einde van de zomervakantie
thuisgestuurd.
Het

schooljaar

start

met

kick-off-dagen

waarbij

groepsvorming centraal staat. Hier leg je de basis
voor een fijne schooltijd. Tijdens de kick-off krijg je je
Chromebook. We leren je hoe je deze kunt gebruiken
voor het plannen en maken van je schoolwerk.
Je ouder(s)/verzorger(s) worden snel uitgenodigd voor
een kennismakingsavond.
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