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Een wereld vol mogelijkheden
HAVO
ATHENEUM
GYMNASIUM
GYMNASIUM-PLUS

Beste leerling,

middelbare school ook meer wilt weten over het

Beste ouder/verzorger,

Stanislascollege Westplantsoen!

De periode die nu voor u en uw kind aanbreekt is bij-

Ik hoop je na het bekijken van deze folder ook

zonder: afscheid nemen van de basisschool en de stap

een keer bij ons langskomt, want dan leer je onze

maken naar het voortgezet onderwijs.

school pas écht kennen.

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

Wat fijn dat je in je zoektocht naar een leuke

kunt u al iets lezen, maar volgens onze leerlingen en
Waarom kiezen leerlingen voor onze school?

ouders leren u en uw kind de school pas écht kennen

Bijna al onze leerlingen zeggen dat ze voor het

als jullie een kijkje komen nemen en zo zelf de sfeer op

Westplantsoen hebben gekozen omdat ze zich er

onze school komen ervaren.

fijn voelen. Ondanks de grootte voelt het prettig,

Het Stanislascollege Westplantsoen is een goede

zeggen ze. Iedereen hoort erbij.

school met uitstekende resultaten. We vinden het be-

Er zijn ook leerlingen die de school kozen vanwege

langrijk dat leerlingen oog hebben voor elkaar en voor

de vele extra’s: bijzondere vakken zoals Chinees

hun omgeving. Van oudsher staat onze school

en filosofie, plusprogramma’s, orkest, sporten,

bekend om de vele extra’s waarmee uw kind een

toneel, robotica, acrobatiek. Het kan allemaal!

waardevolle schooltijd tegemoet gaat. Daar-

Andere leerlingen vinden het belangrijk dat we

om hebben we het predicaat Excellente School

een goede school zijn en dat bijna iedereen zijn of

ontvangen en daar zijn we trots op.

haar diploma hier haalt.

Ten slotte hebben we een uitstekend be-

Alle leerlingen zijn het over één ding eens: dat je

geleidingsteam waarmee we uw kind op

je fijn voelt op een school is het allerbelangrijkst.

allerlei gebieden kunnen bijstaan.

Ben jij benieuwd of jij je ook prettig voelt in onze

Ik hoop dat ik u in onze school mag ont-

school? Kom dan een keer langs! In deze folder

moeten zodat u en uw kind de kennis-

staat wanneer dat kan. Leerlingen vertellen graag

making met onze school voort kunnen

over hoe het is om een Stanislasser te zijn.

zetten.

Succes en veel plezier met kiezen!
Annette van Oosten

conrector brugklassen

Annette van Oosten

conrector brugklassen

Naar de brugklas
Als je je op onze school aanmeldt, word je op basis van het
advies van de basisschool geplaatst in de havo/ vwo-, vwoof vwo-plusbrugklas.

Chromebook

Extra begeleiding in de brugklas

Als we denken dat je extra begeleiding nodig hebt, gaat je
mentor met jou en je ouders/verzorgers in gesprek. In de
school zijn gespecialiseerde leerlingbegeleiders die je kunnen helpen bij verschillende soorten (leer)problemen.

Aan het begin van de brugklas krijg je een Chromebook.

In de brugklas kun je ook worden uitgenodigd voor een

Deze hoef je dus niet te betalen. In de lessen werk je met

wekelijks BOB-uur. BOB betekent Begeleiding en Onder-

boeken, schriften én je Chromebook. Aan het einde van de

steuning Brugklas. Je krijgt kortdurende ondersteuning

schooldag neem je de Chromebook mee naar huis zodat je

voor een vak dat je moeilijk vindt, bij het wennen aan de

er ook thuis mee kunt werken.

middelbare school of bij het plannen en leren van huiswerk.

Vwo-plusklas

Als nu in groep 8 al duidelijk is dat je meer aankunt dan het

De Zachte Landing: wennen aan de school

vwo, is de vwo-plusklas misschien iets voor jou!

In de eerste periode van de brugklas krijg je de tijd om

In deze klas wordt de lesstof ingekort, waardoor ruimte

in alle rust en zonder prestatiedruk te wennen aan

ontstaat voor extra vakken. De extra vakken zijn: Chinese

onze school. Tot eind november is in de brugklas-

cultuur, denklessen, klassieke vorming, debatteren/pre-

sen extra aandacht voor groepsvorming, plannen en

senteren en science. Als je deze klas goed aankunt, kun je

leren leren. Bovendien worden in de eerste periode

doorstromen naar het gymnasium-plus.

nauwelijks cijfers gegeven.

‘Door de Zachte Landing
kon ik rustiger wennen

aan de middelbare school.’

Nieuw op het Westplantsoen!
Vanaf schooljaar 2020-2021 krijgen alle leerlingen in de onderbouw elke week 4 maatwerkuren.
Tijdens deze uren kun je kiezen voor extra les in
een vak dat je moeilijk vindt (verbeteren), voor
een extra vak (verbreden) of voor extra stof voor
een vak waar je goed in bent (verdiepen).
Zo sluiten de lessen beter aan op wat jíj nodig
hebt en wat jou aanspreekt én ga je effectiever
met je tijd om. Samen met je mentor overleg je
welke maatwerklessen je het beste kunt kiezen.

‘Je verbetert wat je moeilijk vindt,
verdiept in wat je goed kunt en

verbreedt in wat joúw passie heeft’
Een tweede verandering is dat de lessen vanaf

Een wereld vol mogelijkheden
Het Stanislascollege Westplantsoen staat bekend om
de vele mogelijkheden. Je kunt kiezen voor vakken die
je niet op iedere school tegenkomt, zoals: filosofie, Chinees, onderzoeken & ontwerpen, wiskunde D, bewegen
sport & maatschappij en maatschappijwetenschappen. Zo kun je je vakkenpakket nog beter afstemmen
op jouw talenten. Ook kun je ambitieuze pre-universitaire programma’s volgen en erkende certificaten
behalen voor de talen Chinees, Spaans, Engels (Cambridge Track), Frans en Duits. Deze extra’s kunnen een
waardevolle aanvulling op je diploma. Bovendien kan
het de toegang tot een (buitenlandse) studie of stageplaats vergemakkelijken. Met het extra aanbod krijg je
de kans om je extra goed en breed te ontwikkelen.

komend schooljaar 60 minuten duren. Hierdoor
heb je minder verschillende lessen per dag en
minder leswisselingen. Dit zorgt voor meer rust
in je schooldag en in de school en natuurlijk voor
een lichtere rugtas.
Docenten kunnen, door de extra tijd, de les afwisselender indelen en meer persoonlijke aandacht
geven aan jou en je klasgenoten.
Geen zorgen: de lestijden zijn nog altijd van
(ongeveer) 8.30 tot 15.00 uur. Je zit dus niet
langer op school.

‘Met Cambridge
Track kun je

straks ook kiezen
voor een studie

in het buitenland.’

open dagen
vrijdag 31 januari
19:00 - 21:00 uur

zaterdag 1 februari
10:00 - 13:00 uur

Lesjesavond

School-in-bedrijf

Jij en je ouders/verzorgers krijgen een rondlei-

Ben jij benieuwd naar een les op onze school?

ding door de school terwijl de lessen bezig zijn.

Tijdens de lesjesavond volg je een les naar

De rondleiding start om 14:00 uur en duurt

keuze. Je ouders/verzorgers krijgen informa-

tot ongeveer 15:15 uur

tie over de school. De lesjesavond start om
19:30 en eindigt om 21:00 uur.

Je kunt een school-in-bedrijf bezoeken op:
• woensdag 20 november

Je kunt een lesjesavond bezoeken op:

• woensdag 11 december

• dinsdag 10 december 2019

• woensdag 8 januari

• woensdag 15 januari 2020

• woensdag 22 januari

• donderdag 23 januari 2020

• woensdag 12 februari

Aanmelden voor de lesjesavond

Aanmelden voor de school-in-bedrijf

Je kunt je aanmelden via onze website:

Je kunt je aanmelden via onze website:

www.stanislascollege.nl/westplantsoen

www.stanislascollege.nl/westplantsoen

Kies jíj voor
onze school?
Hoe meld je je aan?

Wanneer hoor je of je geplaatst bent?

Wat fijn dat je kiest voor onze school! We zien er naar uit je

Als je uiterlijk 22 februari bent aangemeld én een passend

straks te leren kennen. De aanmeldperiode start 1 februari

advies hebt, kun je gegarandeerd geplaatst worden.

en duurt tot en met 22 februari.

Je krijgt op woensdag 25 maart bericht over de toelating.

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

Als je vragen hebt
Bij vragen over de aanmelding, toelating of onze school,

Als je op een basisschool zit in één van de bovenstaande

kunnen jij en of je ouders/verzorgers contact met ons op-

gemeenten kun je je op onze school aanmelden tussen 1

nemen via de contactgegevens hieronder.

en 14 februari. Je kunt het aanmeldformulier van de BOVO

We staan je graag te woord.

óf het aanmeldformulier van onze eigen school gebruiken.

Het aanmeldformulier is verkrijgbaar bij de administratie van onze school of kun je downloaden vanaf onze
website: www.stanislascollege.nl/westplantsoen.
Het ingevulde formulier kan worden ingeleverd bij de
receptie van onze school of worden opgestuurd naar onze
school (zie het adres onderaan op deze pagina).

Wennen aan je nieuwe school
Als je je op onze school hebt ingeschreven, kom je al in
juni een middag kennismaken. Je leert die dag je klasgenoten en je mentor kennen. Zo is de start aan het
schooljaar wat minder spannend. Aan het einde van de
zomervakantie krijg je je boeken thuisgestuurd.
Na de zomervakantie starten we met kennismakingsactiviteiten en leggen we uit hoe alles werkt op school.
Ook krijg je de eerste week je Chromebook en leggen we
uit hoe je je Chromebook kunt gebruiken.
Ouder(s)/verzorger(s) worden al snel uitgenodigd voor
een kennismakingsavond.
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