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School-in-bedrijf
Tijdens de school-in-bedrijf krijgen jij en je ouders een 

rondleiding door de school terwijl de lessen bezig zijn.  

>  woensdag 16 november 14:00 - ca.15:15 uur

>  woensdag 11 januari 14:00 - ca.15:15 uur

>  woensdag 25 januari 14:00 - ca.15:15 uur

Aanmelden kan via de website 
of scan deze qr-code

Volg een lesje
Jij volgt een les naar keuze en je ouders krijgen informatie 

over de school. 

>  woensdag 16 november  >  16:00 - 17:30 uur
    >  18:30 - 20:00 uur

>  donderdag 17 november  >  16:00 - 17:30 uur
    >  18:30 - 20:00 uur

>  woensdag 16 januari  >  16:00 - 17:30 uur
    >  18:30 - 20:00 uur

>  donderdag 17 januari  >  16:00 - 17:30 uur
    >  18:30 - 20:00 uur

Aanmelden kan via de website 
of scan deze qr-code

Kom kennismaken!

Open huis
vrijdag 3 februari  19:00 - 21:00 uur

zaterdag 4 februari 10:00 - 13:00 uur



Beste leerling,

Wat fijn dat je in je zoektocht naar een middelbare 

school ook meer wilt weten over het Stanislascollege 

Westplantsoen! 

Waarom kiezen leerlingen 

voor onze school?

Bijna al onze leerlingen vertellen dat ze voor het 

Westplantsoen hebben gekozen omdat ze zich er 

fijn voelen. Ondanks de grootte voelt het prettig, 

zeggen ze. Iedereen hoort erbij. 

Er zijn ook leerlingen die onze school kozen 

vanwege de vele extra’s. De bijzondere vakken, leuke 

activiteiten, er is van alles.... 

Over één ding zijn alle leerlingen het eens: dat je je 

fijn voelt op een school is het allerbelangrijkste. 

Ben jij benieuwd of jij je ook prettig voelt in onze 

school? Kom dan een keer langs. 

Succes met je schoolkeuze!

Annette van Oosten 

Conrector brugklassen

Beste ouder,
Met plezier stel ik onze school aan u voor. In deze folder 

kunt u al iets lezen, maar volgens onze leerlingen en 

ouders leren u en uw kind de school pas écht kennen als 

jullie langskomen.

Het Stanislascollege Westplantsoen is een goede school 

met uitstekende resultaten. We vinden het belangrijk dat 

leerlingen oog hebben voor elkaar en voor hun omgeving.  

Daar is op school veel aandacht voor.

Van oudsher staat onze school bekend om de vele extra’s 

waarmee uw kind een nóg waardevollere en 

leukere schooltijd tegemoet gaat. 

We hebben een uitstekend begeleidingsteam 

waarmee we leerlingen kunnen bijstaan.

Ik hoop dat ik u en uw kind binnenkort 

in onze school mag ontmoeten.

Annette van Oosten Annette van Oosten 
Conrector brugklassenConrector brugklassen



Bijzondere vakken en programma’s
Op het Westplantsoen kun je kiezen voor vakken die je 

niet op iedere school tegenkomt, zoals: filosofie, Chinees, 

onderzoeken & ontwerpen, wiskunde D, bewegen sport & 

maatschappij (BSM) en maatschappijwetenschappen. 

Ook kun je deelnemen aan uitdagende pre-universitaire 

programma’s en erkende diploma’s halen voor de talen 

Chinees, Spaans, Engels (Cambridge Track), Frans en 

Duits. 

Al deze extra’s kunnen een voordeel opleveren bij een 

vervolgstudie, ook in het buitenland. 

Buitenschoolse activiteiten
Ook na schooltijd zijn er volop activiteiten. Het koor en 

orkest repeteert wekelijks en is al op diverse buitenlandse 

tournees geweest. 

Het Stanislas Tech Team (First Lego League, Tech 

Challenge) kwalificeert zich vrijwel elk jaar voor het WK en 

reisde daarvoor al af naar Italië en Boston, USA). 

En er is meer. De toneelclub SsToned, sporttoernooien in o.a. 

tennis, hockey en voetbal, de debatingclub, de schaakclub, 

olympiades voor exacte vakken, bezinningsdagen, open 

podia, feesten, goede doelen-acties, vieringen, enz... 

Een deel van de activiteiten is ontstaan op initiatief van 

leerlingen zelf. Dus, weet jij iets leuks? Grote kans dat jij 

een enthousiaste groep meekrijgt. 

Excursies en reizen
Elk schooljaar ga je regelmatig op pad. Een museumbezoek, 

een cultureel dagje uit of op reis. Soms ga je met je klas, 

soms met je hele afdeling. 

In de eerste vakantieweek kun je op brugklaskamp en 

in de derde klas is er een zeilkamp. In havo 3 ga je op 

wintersurvival in het buitenland. 

In het jaar voor je examen ga je op een buitenlandse reis. 

Als je op de havo zit, kun je kiezen uit een divers aanbod. 

Het atheneum gaat kamperen in Italië. Het gymnasium 

gaat sinds jaar en dag naar Griekenland. 

Iedere klas heeft een mentor. Je mentor volgt de 
ontwikkeling van elke leerling in jouw klas, dus ook 
die van jou. Het gaat daarbij niet alleen om je studie, 
maar ook of je je prettig voelt op school. Je mentor 
overlegt regelmatig met je andere docenten en heeft 
zo een compleet beeld. Jij en je ouders kunnen altijd 
bij de mentor terecht als er iets is.Elke week heb je met je klas een mentorles waarin 

aandacht wordt besteed aan leren leren, plannen en 
huiswerk maken. 
Een paar keer per jaar heb je een Mentor-Ouder-
Leerling- gesprek. Tijdens dit zogenaamde MOL-
gesprek heb jij de leiding. Je vertelt over wat goed 
gaat, wat je wilt verbeteren en waar je hulp bij nodig 
hebt. 

Je eigen mentor

Een wereld vol mogelijkheden
Het Stanislascollege Westplantsoen biedt een 

wereld vol mogelijkheden. Zo kun jij het onderwijs 

nog beter afstemmen op wat jij leuk vindt en waar 

je nieuwsgierig naar bent. 

Zo wordt jouw schooltijd extra leuk én waardevol! 



De Zachte Landing
In de eerste periode van de brugklas krijg je de tijd 

om in alle rust en zonder prestatiedruk te wennen 

aan onze school en het middelbaar onderwijs. In de 

lessen is extra aandacht voor groepsvorming, plannen 

en leren leren. Voor de meeste vakken krijg je een keer 

oefentoets zodat je ontdekt wat van je verwacht wordt en 

hoe de vragen worden gesteld. De cijfers die je haalt, tellen 

nog niet of nauwelijks mee. 

Chromebooks, boeken & schriften 
Aan het begin van de brugklas krijg je een Chromebook. Dit 

hoef je niet zelf te betalen. Je gebruikt het Chromebook in 

de lessen en thuis. Daarnaast werk je ook nog met boeken 

en schriften. 

Maatwerkuren
In de onderbouw heb je elke week drie of vier maatwerkuren. 

Je kan dan kiezen voor extra lessen in een vak dat je 

moeilijk vindt en lessen in een vak waar je juist meer over 

wilt weten. Zo sluiten de lessen beter aan op wat jij nodig 

hebt én leuk vindt. Je mentor helpt je om de beste uren te 

kiezen.

Een planner voor elk vak
Een lesuur duurt 60 minuten. Dat is langer dan op de 

meeste andere scholen. Je hebt zo minder verschillende 

lessen en meer rust in je schooldag. Bovendien heeft je 

docent zo meer tijd om jou en je klasgenoten persoonlijk 

te ondersteunen. 

Voor elk vak heb je een planner. Hierin staat wat in de les 

wordt behandeld en wat je huiswerk is. Dat is fijn, want zo 

weet je altijd waar je aan toe bent. In de les is meestal ook 

tijd om verder te werken. Dan heb je thuis minder te doen. 

Naar de brugklas

VWO-plus & Gymnasium-plus
Als nu al duidelijk is dat je meer aankunt dan het vwo, 
is de vwo-plusklas misschien iets voor jou! In deze klas wordt de lesstof ingekort, waardoor 

ruimte ontstaat voor de extra vakken: Chinese cultuur, 
denklessen, klassieke cultuur en science. Als je deze klas goed aankunt, kun je doorstromen naar 

het gymnasium-plus. Deze afdeling is er in klas 2 en 3. 
In de bovenbouw kun je jezelf extra uitdagen met extra 
vakken en pre-university programma’s.



Aanmelden
Wat fijn dat je kiest voor onze school! 

Je ouders kunnen je aanmelden vanaf zaterdag 11 februari. 

Als je uiterlijk vrijdag 24 februari bent aangemeld, krijg je 

op woensdag 5 april bericht over de toelating.

Aanmelden kan digitaal via onze website. Toch liever met 

papier? Haal dan een aanmeldformulier op onze school of 

print het uit vanaf onze website. 

Plaatsing
Je kunt je aanmelden met een havo-advies, havo/vwo- 

advies of vwo-advies. Wij hebben plek voor 330 nieuwe 

leerlingen. 

Meer informatie over plaatsing en voorrang staat op onze 

website www.stanislascollege.nl/westplantsoen. 

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

kunnen jij en/of je ouders contact met ons opnemen via de 

contactgegevens hiernaast.

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

juni kennismaken. Je leert dan je klasgenoten en je mentor 

alvast kennen. Zo is de start van het schooljaar wat minder 

spannend. Aan het einde van de zomervakantie krijg je je 

boeken thuisgestuurd.

Het schooljaar starten we met een introductieweek. In 

deze week krijg je ook je Chromebook. 

Je mentor nodigt jou en je ouders aan het begin van het 

schooljaar uit voor een kennismakingsgesprek. 

Westplantsoen 71 | 2613 GK Delft

T  (015) 750 60 50

E  scw@stanislascollege.nl

www.stanislascollege.nl/westplantsoen

Als je kiest voor onze school


