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Voorwoord
Dit is de schoolgids 2021-2022 van het Stanislascollege Westplantsoen.
Dit document bevat alle relevante informatie of verwijzingen naar de

1. Over de school

vindplaats hiervan over het onderwijs en de organisatie. Voor leerlingen
zijn Classroom, de website en Magister de informatiebronnen.
Voor de ouder(s)/verzorger(s) is behalve deze schoolgids ook de website

2. Organisatie & communicatie

met daarop diverse protocollen een goede bron van informatie.
De beleidsplannen van de school zijn vastgelegd in het Schoolplan 20192023. Hierin staan ook de aandachtspunten met betrekking tot het

3. Inrichting onderwijs

personeelsbeleid en professionalisering.
Het Schoolplan staat op de website, evenals een link naar de
opbrengstenkaart van de Inspectie.

4. Begeleiding & zorg

Ter bescherming van de privacy zijn de e-mailadressen van de medewerkers
niet opgenomen in deze gids. De medewerkers van het Stanislascollege

5. Kwaliteit & opbrengsten

Westplantsoen zijn bereikbaar via het telefoonnummer van de school of
per e-mail.
De schoolleiding stelt prijs op alle suggesties die deze schoolgids tot een

6. Afspraken

beter document kunnen maken.
Namens het team wens ik onze leerlingen een succesvol en plezierig

7. Financiën

schooljaar toe.
Jeroen van der Kraan
Rector

8. Contact
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1. Over de school

2. Organisatie & communicatie

Inhoud &
handleiding

3. Inrichting onderwijs

Handleiding interactieve schoolgids

Uitprinten?

De inhoudspgave van deze schoolgids staat

Je kunt deze schoolgids uitprinten

steeds rechts op de pagina. Je kunt op de

door op het print-icoon te klikken,

hoofdstukken en paragrafen klikken.

rechtsboven op de pagina.

De hoofdstukken en paragrafen
hiernaast zijn aanklikbaar.
Zo kun je gemakkelijk en
snel informatie vinden
in deze schoolgids.

4. Begeleiding & zorg

5. Kwaliteit & opbrengsten

6. Afspraken

In deze gids staan ook links naar bestanden of

7. Financiën

websites. Deze zien er als volgt uit:
Naar de inhoudspagina
Je kunt terug naar deze pagina
door op het inhoud-icoon te klikken,
Als je hierop klikt opent een pdf-bestand

Als je hierop klikt opent een webpagina

rechtsboven op de pagina.

8. Contact
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In het kader van die talentontwikkeling
wordt met veel succes deelgenomen aan vier
vwo-wo aansluitingsprogramma’s met de
universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam.
Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben, is

1. Over de school

er een uitgebreid ondersteuningsaanbod.

1.1 Een wereld vol mogelijkheden
1.2 Missie
1.3 Visie
1.4 Onderwijsaanbod

Als lid van de scholengroep Stanislascollege
maken wij deel uit van de Stichting Lucas

1.
Over
de school

Onderwijs. De verbinding tussen de scholen van
Stanislas is gelegen in de identiteit, waarbij de

1.4.1 Extra-curriculair aanbod

1.5 Onderwijsdoelen
1.6 Gezonde school

kernwaarden ‘heel de mens’, ‘oog hebben voor
de ander’ en ‘hoge doelen nastreven’ centraal
staan.

2. Organisatie & communicatie

3. Inrichting onderwijs

1.1 Een wereld vol mogelijkheden
Het Stanislascollege Westplantsoen is een

Een team van bevlogen medewerkers draagt

school voor voortgezet onderwijs met een

voortdurend bij aan wat onze school zo mooi

afdeling havo, atheneum en gymnasium (&

maakt: een positieve omgang met elkaar,

-plus). De school is in 1948 gesticht door de

aandacht voor elke leerling en het verzorgen

paters jezuïeten in Delft.

van boeiende lessen.

De school biedt eigentijds onderwijs en heeft
- mede dankzij de respectabele leeftijd van 70

De omvang van de school maakt het mogelijk

jaar - een stevige traditie.

om veel aan te bieden. We bieden alle profielen

Het Stanislascollege Westplantsoen kenmerkt

en

zich door een prettige sfeer; er heerst een

elke leerling het vakkenpakket kan kiezen

bijzonder

onder

dat past bij de eigen aanleg en de beoogde

leerlingen en medewerkers. Iedereen voelt

vervolgstudie. En voor wie meer wil en kan,

zich thuis en weet zich welkom, gezien,

bieden we een uitgebreid programma voor

gerespecteerd. Voor de leerling is daarmee

talentontwikkeling:

de eerste en belangrijkste basis voor een

exact.

soort

gemeenschapszin

succesvolle schoolloopbaan gelegd.

vele

keuzemogelijkheden

cultureel,

aan,

zodat

sportief

en

4. Begeleiding & zorg

5. Kwaliteit & opbrengsten

6. Afspraken

7. Financiën

8. Contact

5

1.2 Missie
Heel de mens
In 1567 bereikte Stanislas Kostka na een lange
reis Rome, waar hij zijn roeping en ook zichzelf
ontdekte. ‘Voor het hogere ben ik geboren.’ Al
sinds onze oprichting in 1948 is dit motto
onze inspiratiebron.
Vandaag leven we in een wereld waarin
zelfbewustwording belangrijker is dan ooit.
De uitdagingen van het eigen leven en een
snel veranderende wereld bieden vooral aan
jonge mensen nieuwe kansen en dilemma’s.
Opgroeien tot een krachtig en veelzijdig
persoon is de voorwaarde om een waardevolle
bijdrage te kunnen leveren aan de wereld van

‘Hoe geven wij, als katholieke school,
jongeren in deze tijd de kennis
en vaardigheden mee om voor
zichzelf antwoorden te vinden als
de afstand tot kerk en God steeds
groter wordt? Hoe gaan we om met
de economisering en steeds grotere
prestatiedruk, als juist reflectie, tijd
en verbinding onze middelen zijn
om tot ‘heel de mens’ te komen?’

Competentie
We dagen iedereen uit om het beste uit
zichzelf te halen. Vanuit eigen kracht kunnen

1. Over de school

leerlingen en medewerkers andere mensen

1.1 Een wereld vol mogelijkheden
1.2 Missie
1.3 Visie
1.4 Onderwijsaanbod

en de maatschappij het beste van dienst
zijn. Gezien de uiteenlopende achtergronden
van

leerlingen

bieden

we

maatwerk

en

hebben we aandacht voor wat er nodig is om
bovenstaande te bereiken.
Compassie
Om te kunnen ontwikkelen tot ‘heel de mens’
spreken en te verstaan, om oog voor anderen
te hebben en om vol compassie anderen en

eigen ontwikkeling, groei die zowel gericht is op

‘Wat zou Stanislas doen?’

daarmee jezelf te helen.

zelfontplooiing als op het welzijn van anderen

‘Wat zou Stanislas doen?’, is de vraag die we

en de schepping, en het maken van goede

onszelf stellen bij iedere keuze die we maken

persoonlijke en morele keuzes centraal. Deze

en waarmee we iedere dag inhoud geven aan

waarden, die vandaag de dag zo actueel zijn,

de school die we willen zijn. Steeds weer spelen

komen voort uit de Ignatiaanse Pedagogiek,

de volgende onderwerpen thema’s uit de

Betrokkenheid
Ieders rol en bijdrage is belangrijk
voor de wereld, wie je ook bent
en hoe groot je invloed ook is. Je

Ignatiaanse pedagogiek daarbij de hoofdrol.

De Ignatiaanse Pedagogiek vormt de basis

Bewustzijn

anderen. We werken daarom

van het onderwijs waarmee wij onze leerlingen

Niet alleen kennisontwikkeling, maar ook

op laten groeien tot mensen die het beste uit

ontplooiing van sociale, culturele en sportieve

zichzelf en hun talenten weten te halen mét

talenten en waarden staan centraal. Het

oog voor de medemens.

aanbieden van nieuwe ervaringen en reflectie

Daarin hebben we voor onszelf belangrijke

zorgen voor groeiende zelfkennis. Door de

nieuwe vragen te beantwoorden:

ontwikkeling van een innerlijk kompas krijgen
ontstaan nieuwe inzichten, kennis en ervaring
over zichzelf en de samenleving en van wat
daarin niet of juist wel in balans is.

3. Inrichting onderwijs

4. Begeleiding & zorg

kunt een positieve veranderaar

1556), stichter van de Jezuïetenorde.

2. Organisatie & communicatie

is het cruciaal om ook de taal van het hart te

morgen. In ons onderwijs staan reflectie op

vernoemd naar Ignatius van Loyola (1491-

1.4.1 Extra-curriculair aanbod

1.5 Onderwijsdoelen
1.6 Gezonde school

5. Kwaliteit & opbrengsten

zijn in je eigen leven en dat van
continu

aan

de

betrokkenheid

en

het
van

zelfvertrouwen
leerlingen

6. Afspraken

7. Financiën

en

medewerkers zodat zij
het verschil kunnen maken
en kunnen staan voor wat ze
geloven.

8. Contact
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Stappen naar de toekomst
Wij zijn als school geslaagd wanneer een

1.3 Visie

leerling niet alleen zijn diploma haalt, maar
ook heeft kunnen groeien en rijpen tot heel
de mens, die door persoonlijke en spirituele
ontwikkeling, zelfbewustzijn, compassie en
vastberadenheid zijn of haar eigen levenspad
kan volgen, zoals Stanislas Kostka dat heeft
gedaan. Het Stanislascollege gaat daarom vol
overtuiging verder met haar onderwijsvisie die
verder gaat dan het onderwijs van dit moment.
We meten ons succes dus niet alleen aan
examenresultaten en statistieken, maar sturen

1.4 Onderwijsaanbod
Het Stanislascollege Westplantsoen is een
school met een zeer breed aanbod, waarbij het

Onze school is een gemeenschap
waarin leerlingen en medewerkers
door leren, reflectie en samenwerking
hun talenten ontwikkelen. Wij leren
verantwoordelijkheid nemen, omzien
naar elkaar en betrokken zijn
bij de maatschappij.

leren in het teken staat van de persoonlijke
ontwikkeling van de leerling. We werken

1. Over de school

en leren samen. De leerling reflecteert op

1.1 Een wereld vol mogelijkheden
1.2 Missie
1.3 Visie
1.4 Onderwijsaanbod

zijn eigen leerproces en werkt actief mee
aan het ontdekken en ontwikkelen van zijn
mogelijkheden.

De

medewerkers

dragen

zorg voor een stimulerende en innovatieve
leeromgeving. Maatwerk, reflectie, passende
begeleiding en ruimte voor creativiteit spelen
hierbij een centrale rol.

actief op de ontwikkeling van de leerling als

2. Organisatie & communicatie

persoon en als onderdeel van de gemeenschap.

Het

Concreet betekent dit dat leerlingen niet

de leerlingen een ononderbroken ontwik-

alleen een rapport of diploma krijgen, maar

kelingsproces

ook een eigen ‘Stanislasdocument’ waarin

brugklas

we de ontwikkeling van de leerling tot ‘heel

van de basisschool geplaatst in een havo/

de mens’ volgen. Het brede aanbod aan

vwo-, vwo- of vwoplus-klas. Na de brugklas

buitenschoolse activiteiten, zoals debateer-

vervolgen leerlingen hun studieloopbaan op

en

muziek,

de havo, het atheneum, het gymnasium of het

excursies, reizen, bezinningsdagen (leerlingen,

gymnasium-plus. Een tussentijdse overstap

personeel en ouders) en projectweken geven

blijft in de eerste drie jaar mogelijk.

de mogelijkheid dat iedereen de ‘Stanislas’ in

In de bovenbouw kiezen de leerlingen een

zichzelf kan ontwikkelen. Het Stanislascollege

profiel en bereiden zij zich voor op het examen.

is

Naast het wettelijk verplichte pakket bieden

sportwedstrijden,

niet

alleen

een

toneel,

scholengemeenschap

met meerdere vestigingen waar uitstekend
onderwijs geboden wordt, maar staat vooral

1.4.1 Extra-curriculair aanbod

1.5 Onderwijsdoelen
1.6 Gezonde school

onderwijs

is

zodanig

kunnen

wordt

de

ingericht

doorlopen.

leerling

naar

In

dat
de

3. Inrichting onderwijs

advies

4. Begeleiding & zorg

5. Kwaliteit & opbrengsten

6. Afspraken

wij een breed aanbod van extra keuzevakken.

7. Financiën

voor een onderwijsfilosofie die jongeren helpt
om vrije en complete personen te worden.

8. Contact
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1.4.1 Extra-curriculair aanbod
Eén van onze ambities is: goed worden in

1.5 Onderwijsdoelen

Duurzame leefomgeving

Wij leggen de lat hoog als het gaat om het

Wij blijven ons continu ontwikkelen op het

verschillen. Wij willen leerlingen uitdagen om

beantwoorden van de vraag: ‘Hoe kunnen

gebied van duurzaamheid. We werken samen

het beste van zichzelf te laten zien. Daarom

we telkens weer het beste onderwijs voor

met de Leerlingenraad om van onze school een

bieden we een extra aanbod. Hieronder staat

onze leerlingen realiseren?’ Gedurende de

ecovriendelijke school te maken. We kijken naar

1. Over de school

het aanbod kort omschreven, een uitgebreidere

schoolplanperiode 2019-2023 werken we aan

hoe we de duurzame ontwikkelingsdoelen, die

omschrijving is te lezen in paragraaf 3.6.

de volgende doelen.

zijn opgesteld door de VN, kunnen verbeteren

1.1 Een wereld vol mogelijkheden
1.2 Missie
1.3 Visie
1.4 Onderwijsaanbod

op onze school.
Beter Bèta-school

Toekomstgericht onderwijs

De doelen worden uitvoerig beschreven in het

Het Stanislascollege Westplantsoen schenkt

1. In 2023 werken onze leerlingen in wisselende

Schoolplan

bijzondere aandacht aan het aantrekkelijker

samenstelling aan persoonlijke doelen in

maken van bèta-technisch onderwijs.

nauwe samenwerking met hun leraren/

1.4.1 Extra-curriculair aanbod

1.5 Onderwijsdoelen
1.6 Gezonde school

mentoren. Leerlingen krijgen ruimte om
Aansluiting met wetenschappelijk onderwijs
In de afgelopen jaren is meer en meer
aandacht

met het wetenschappelijk onderwijs. Het

ontwikkelen tot wereldburgers. We zijn een

1.6 Gezonde school

Stanislascollege

school waarin ons succes ook wordt bepaald

Leerlingen geven aan zich bij ons op school

zijn

onze actieve inzet op de ontwikkeling van

prettig te voelen. Wij kunnen leerlingen, die dat

meer

leerlingen als mens en als onderdeel van de

nodig hebben, op vele manieren begeleiden.

gemeenschap.

Het welbevinden van leerlingen vinden wij

heeft

verschillende

de

te nemen op hun leren.
2. In 2023 zijn onze leerlingen in staat zich te

programma’s

voor

Open het Schoolplan

aansluiting

met

ontstaan

naast de sturing van de docent eigen regie

daartoe

universiteiten.

ontwikkeld

voor

contacten
Er
de

getalenteerde leerlingen.

2. Organisatie & communicatie

3. Inrichting onderwijs

4. Begeleiding & zorg

belangrijk. Daarom gaan dit schooljaar op
Versterkt taalonderwijs

Passend onderwijs

weg om een Gezonde School op het gebied

Onder de noemer versterkt taalonderwijs

We bieden onderwijs op maat, passend

van Welbevinden te worden. Hiervoor zullen

(VTO) wordt extra taalonderwijs verzorgd - op

bij de leerling. Daartoe werken we aan een

bepaalde activiteiten en trajecten in gang

dit moment - in zes talen: Nederlands, Frans,

ontwikkeling

worden gezet. Leerlingen en ouders/verzorgers

Duits, Engels, Spaans en Chinees.

waarvan

naar

maatwerk

een
een

onderwijsaanbod
vanzelfsprekend

5. Kwaliteit & opbrengsten

6. Afspraken

worden hierover op de hoogte gehouden.

onderdeel uitmaakt.
Ruime keuze & bijzondere vakken

7. Financiën

Naast reguliere vakken, maakt de grootte

Toekomstgericht personeelsbeleid

van de school het mogelijk om vakken aan

We professionaliseren voortdurend en dragen

te bieden die niet zo veel voorkomen. Enkele

zorg voor de duurzame inzetbaarheid van

voorbeelden zijn: BSM (bewegen, sport &

medewerkers. De doelen van de school en

maatschappij), filosofie, Chinees, onderzoeken

het belang van de leerling vormen daarbij de

& ontwerpen, economie & ondernemen en

kaders.

maatschappijwetenschappen.

8. Contact
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2.2. Leerlingvolgsysteem Magister
Het Stanislascollege Westplantsoen maakt
gebruik van het leerlingvolgsysteem Magister.
Leerlingen

en

hun

ouder(s)/verzorger(s)

1. Over de school

krijgen bij aanvang van de schoolloopbaan
een eigen inlogcode. Hiermee kunnen zij

2.
Organisatie &
communicatie

in het systeem kijken. In Magister worden

2. Organisatie & Communicatie

de

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

roosterwijzigingen,

absenties

en

de

schoolprestaties van leerlingen bijgehouden.
In geval van onregelmatigheden wordt de
ouder(s)/verzorger(s)

vriendelijk

verzocht

contact op te nemen met de betreffende
mentor of coördinator.

Organisatiestuctuur & team
Coaches
Leerlingvolgsysteem Magister
Contact met ouders/verzorgers
Medezeggenschapsraad
Ouderraad
Stanislascollege & Lucas Onderwijs

Wijziging van gegevens
In Magister kunnen de ouder(s)/verzorger(s)

3. Inrichting onderwijs

zelf hun telefoonnummer en e-mailadres
aanpassen. Overige aanpassingen kunnen

2.1 Organisatie & team
De dagelijkse leiding van het Stanislascollege
Westplantsoen

is

in

handen

van

mw. S.M. Wijnmaalen
mw. A.M. Russel

en vier conrectoren (CR). De conrectoren
worden ondersteund door coördinatoren (CO).
Managementteam
dhr. J.C.H van der Kraan

rector

mw. drs. A.M. van Oosten

conrector brugklassen

dhr. A.D.H de Roode

conrector havo

mw. K. Hendriks

conrector atheneum

dhr. dr. H. Koning

conrector gymnasium

brugklas

vwo & vwo-plus
havo onderbouw

mw. C.B.J.L. Mevis

havo bovenbouw

dhr. S. Overgaag

atheneum
onderbouw

dhr. drs. A.L.P. Duifhuis

5. Kwaliteit & Resultaten

brugklas

mw. D. van den Brande

atheneum

Open de website over Magister

6. Afspraken

7. Financiën

bovenbouw
mw. J.C.M. Peterse-van Dessel

gymnasium
onderbouw

dhr. D.C.E. Bartelds

gymnasium
bovenbouw

Elke klas heeft een mentor. De mentor is de
eerste contactpersoon voor leerlingen en voor

4. Begeleiding & zorg

havo/vwo

het

managementteam. Deze bestaat uit de rector

de ouder(s)/verzorger(s).

worden doorgeven aan de administratie.

Coördinatoren

dhr. drs. D.A. Hart

gymnasium
bovenbouw

8. Contact
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2.3 Advies- & inspraakorganen

2.3.3 Leerlingenraad

2.3.1 Medezeggenschapsraad

leerlingen en heeft regelmatig contact met de

Het Stanislascollege Westplantsoen vindt

schoolleiding. De voornaamste taken van de

het belangrijk dat naast collega’s ook andere

LR zijn:

belanghebbenden meepraten over het beleid

• het vertegenwoordigen van leerlingen bij

De Leerlingenraad (LR) vertegenwoordigt alle

en beslissingen van onze school. De school
heeft

een

Medezeggenschapsraad

waar

medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers
deel van kunnen uitmaken.

1. Over de school

jubilea en andere feestelijkheden;
• het

oplossen

van

problemen

omtrent

leerlingen en schoolzaken;
• het gevraagd en ongevraagd adviseren in
zaken van beleid op school;
• het organiseren en ondersteunen bij de
organisatie van activiteiten op school.

Meer informatie over & contact
opnemen met de Medezeggenschapsraad

Een afvaardiging van de LR heeft zitting in de
MR.

2. Organisatie & communicatie
2.1 Organisatie & team
2.2 Leerlingvolgsysteem Magister
2.3 Advies- & inspraakorganen
2.3.1 Medezeggenschapsraad
2.3.2 Ouderraad
2.3.3 Leerlingenraad

2.4 Contacten met ouders
2.5 Stanislascollege & Lucas Onderwijs

De LR wordt begeleid door dhr. M.A. van der Reijken.

2.3.2 Ouderraad

3. Inrichting onderwijs

De school heeft een Ouderraad (OR) die helpt
bij schoolactiviteiten en ook in adviserende
zin informele ondersteuning biedt. De OR
vertegenwoordigd

de

ouder(s)/verzorger(s)

Meer informatie over & contact
opnemen met de Leerlingenraad

4. Begeleiding & zorg

van leerlingen. Een afvaardiging van de OR
heeft zitting in de Medezeggenschapsraad.
Vijf keer per jaar verstuurt de OR een digitale

5. Kwaliteit & opbrengsten

nieuwsbrief - het Torakel - naar de ouder(s)/
verzorger(s).

6. Afspraken

7. Financiën
Meer informatie over de Ouderraad

8. Contact
Bekijk de Torakels op de website
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2.4 Contacten met ouders
Het Stanislascollege Westplantsoen betrekt de

Contactmomenten over de studievoorgan

Informatieverstrekking gescheiden ouders

ouder(s)/verzorger(s)bij de studievoortgang

van de leerling

Het Stanislascollege volgt de wettelijke regels

van hun kind. De school vindt het belangrijk

Er zijn diverse contactmomenten tussen

met betrekking tot de informatieplicht jegens

dat men thuis weet hoe het gaat op school

de

gescheiden ouders.

en waar naartoe wordt gewerkt. Zo kan ook

schooljaar worden twee tot drie keer per jaar

thuis een betere en gerichtere ondersteuning

Mentor-Ouder-Leerling-gesprekken

worden geboden.

gesprekken)

georganiseerd.

Dit

zijn

persoonlijke

voortgangsgesprekken

met

Allerlei

informatie

voor

de

ouder(s)/

ouder(s)/verzorger(s)en

school.

Ieder
(MOL-

verzorger(s) is te vinden op de website.

de leerling, de mentor en de de ouder(s)/

De mening van de ouder(s)/verzorger(s)wordt

verzorger(s).

zeer op prijs gesteld. Daarom wordt aan de

Daarnaast zijn er elk jaar enkele informatieve

ouder(s)/verzorger(s)

ouderavonden.

gevraagd

om

eens

2. Organisatie & communicatie
Bekijk het protocol over de
informatieverstrekking gescheiden ouders

2.5 Stanislascollege &
Lucas onderwijs

per jaar de oudertevredenheidsmeting in te
vullen. Daarnaast ontvangen de ouder(s)/

Gespreksavonden voor ouders/verzorgers

Het Stanislascollege Westplantsoen vormt

verzorger(s) drie keer per jaar een digitale

rond de Ignatiaanse Pedagogiek (IgPe)

samen met vijf andere scholen de scholengroep

nieuwsbrief vanuit de schoolleiding.

In

de

loop

van

het

schooljaar

worden

Stanislascollege. Deze scholen delen een

over

gemeenschappelijke visie en pedagogische

Contact opnemen met de mentor of een

de Ignatiaanse Pedagogiek. Na een lezing

benadering - de Ignatiaanse Pedagogiek -

andere medewerker van de school

komen de ouder(s)/verzorger(s) gedurende

maar voeren elk hun eigen onderwijsbeleid.

vier avonden bijeen om met elkaar in

Het Stanislascollege maakt deel uit van Lucas

de

gesprek te gaan over een thema. Zo werd er

Onderwijs. Onder dit bestuur vallen scholen

school. De eerste contactpersoon is in de

de afgelopen jaren onder andere gesproken

voor basis- en voortgezet onderwijs in de

meeste gevallen de mentor. Na de mentor

over ‘Blijf een beetje dichter in mijn buurt’

regio. Stanislascollege maakt deel uit van de

is de coördinator de contactpersoon voor

en

regio Lucas VO Delflanden.

de ouder(s)/verzorger(s). De gemakkelijkste

die mijn opvoedingsidealen inspireren’ en

manier om contact te leggen is per e-mail. Elke

‘Excellentie XL, groeien als hele mens, met

leerling is in bezit van het e-mailgegevens van

oog voor de ander’. Het Stanislascollege is het

de mentor. Ter bescherming van de privacy zijn

enige jezuïetencollege in Europa dat dit soort

geen gegevens van medewerkers opgenomen

bijeenkomsten voor de ouder(s)/verzorger(s)

in deze gids. De ouder(s)/verzorger(s) kunnen

organiseert.

oudergespreksavonden

De

ouder(s)/verzorger(s)

opnemen

met

de

kunnen

medewerkers

contact
van

naar school bellen als zij een medewerker
telefonisch willen spreken. De e-mail wordt
normaal gesproken binnen vijf werkdagen
beantwoord.

‘Mensen,

waarden

georganiseerd

en
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3.1.1 Schoolvakanties 2021-2022

3.
Inrichting
onderwijs

herfstvakantie

18 - 22 oktober

kerstvakantie

27 december - 7 januari

voorjaarsvakantie

28 februari - 4 maart

Goede Vrijdag

15 april 2022

Tweede Paasdag

18 april 2022

meivakantie

25 april - 6 mei

Hemelvaart

26 - 27 mei

Tweede Pinksterdag

6 juni 2022

Zomervakantie

11 juli - 19 augustus

3.2 Maatwerkuren
Het Stanislascollege Westplantsoen vindt
het belangrijk dat een leerling regie leert
nemen over zijn/haar leerproces. Daarom
zijn er maatwerkuren voor leerlingen. Een
leerling bepaalt zelf welk vak hij tijdens een

om 9:00 uur. Het verkorte rooster wordt
een enkele keer per schooljaar ingezet om
ruimte te maken voor vergaderingen in de

2. Organisatie & communicatie
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3.1 Lestijden & roosterwijzigingen
3.1.1 Schoolvakanties
3.2 Maatwerkuren
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3.6.2 Beter Bèta-school
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wetenschappelijk onderwijs
3.6.4 Versterkt taalonderwijs
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Regulier rooster

Verkort rooster

Uiteraard worden de leerlingen begeleid bij

3.7 Buitenklassikale activiteiten
3.8 De Plaats
3.9 Schoolboeken & Chromebook
3.10 Rapportage & bevordering

1

8:00 - 9:00

1

8:30 - 9:00

het maken van keuzes. Deze begeleiding vindt

3.11 Toetsen & normering

2

9:00 - 10:00

2

9:00 - 9:30

plaats in de mentorlessen.

9:30 - 10:00

maatwerkuur wil volgen en bedenkt ook zelf of

3.1 Lestijden & roosterwijzigingen
De lessen in de onderbouw starten meestal

1. Over de school

examenklassen.

pauze

3

3

10:30 - 11:30

pauze

Roosterwijzigingen worden gepubliceerd op

4

11:30 - 12:30

4

10:30 - 11:00

monitoren in de school en in Zermelo. Zermelo

pauze

5

11:00 - 11:30

kan als app geïnstalleerd worden op de

5

13:00 - 14:00

6

11:30 - 12:00

smartphone. Via deze app is altijd het meest

6

14:00- 15:00

7

12:00 - 12:30

actuele rooster zichtbaar.

pauze
9

15:15 - 16:15

hij/zij voor dat vak wil versterken of verdiepen.
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1. Over de school

3.3 Lessentabellen
brugklas

havo

atheneum

gymnasium

gymnasium-

havo

plus
hv & v

v+

2

3

2

3

2

3

2

3

ak

1

1

1

2

1

1,5

1

1,5

1

1,5

bi

1

1

1,5

1,5

ch*
du

2

ec

1,5

1,5

1,5

5

4

5

6

4

5

6

ak

2

2

2

2

2

2

2

2

beco

2

2

2

2

2

2

2

2

biol

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

1

1,5

1

1,5

1

bsm

1,5

2

1,5

1,5

1,5

1,5

chtc

1,5

0,5

gymnasium

4

1,5
1,5

atheneum

ckv

1,5

1,5

en (ct)

2

2

2

2

1,5

2

2

1,5

2

1,5

dutl

2

2

2

2

2

2

2

2

fa

2

2

1,5

2

1,5

2

1

1

1

1

econ

2

3

2

2

2

2

2

2

gs

1

1

1

2

1

1,5

1

1,5

1

1,5

entl

2

2

1

2

2

1

2

2

2

2

2

2

ct

2

2

2

2

2

2

2

2

bv

2

1

1

1

1

fatl

2

2

2

2

2

2

2

2

im

0,5

0,5

1

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

2

3

2

3

1

2

1

1

gr

fil

la
lo

2

2

2

lv

1,5

1,5

1,0

1

1

mu
na
ne

2

1,5

2

2

1,5

wi

2,5

2

div

2

2

ges

2

2

2

2

gtc

1,0

1,0

1,0

1

0,5

0,5

2

2

2

1

2

lo

1,5

1

2

1

2

1

lv

1

2

2

2

2

1

2

1

2

ltc

2

2

1,5
2

2

1,5
1,5

2

1,5

2

in

2

3

module

2

1
1,5

1,5

2

2

sk
tc

2

2

1

2

2

1

1

2

1,5

1,5
3

maat

1,5

maw

2

1,5

2

mux

1,5

1,5

nat

2

1,5

2
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1,5

2
2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

1,5

1,5

netl

2

3

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

3

3

schk

2

2

2

2

2

2

2

2

totaal les
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21

21,5

21

20

20

20

20

21,5

21

sptl

2

3

2

2

3

2

totaal

24

24

24,5

24

24

24

24

24

24,5

24

tex

2

2

2

2

2

2

2

2

wisA

2

2

2

2

2

2

2

2

wisB

3

2

2

3

2

2

3

2

wisC

2

1

2

2

1

2

wisD

1

2

2

1

2

2

3

3

3

3

3

3
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1. Over de school

3.4 Vwo-plus-brugklas &
gymnasium plus
In de vwo-plusbrugklas staan elke week

Vwo: gymnasium en atheneum

Regels:

drie plusuren op het programma naast de

Alle leerlingen volgen dezelfde vakken uit het

•

reguliere vakken. Twee uren daarvan worden

gemeenschappelijke deel. Daarnaast kiezen

ingevuld met denklessen (dl) en mythologie/

de leerlingen een profiel met vier profielvakken

klassieke vorming (kc). Het derde uur wordt

en twee vakken in het keuzedeel conform het

ingevuld met drie modules. De onderwerpen

overzicht hieronder. Vanaf de vijfde klas is

zijn: Scheikunde, heroics in stories (Engels),

slechts één vak in het vrije deel verplicht.

In gymnasium-plus klas 2 (2+) staan twee uren

* Geldt alleen voor het gymnasium.

op het programma naast reguliere vakken.

** Geldt alleen voor het atheneum.

De extra onderwerpen die tijdens deze uren

tekenen. In gymnasium-plus klas 3 (3+) staan
twee uren op het programma naast reguliere
vakken. De extra onderwerpen die hier gegeven
worden, zijn: muziek, filosofie, economie,
en

programmeren.

3.5 Bovenbouw
Aan het einde van de onderbouw kiezen
leerlingen een profiel. Dit profiel is gericht op
een toekomstige studie- en/ of beroepskeuze.
Leerlingen worden uitgebreid begeleid bij het

gemeensch.
deel

CM: cultuur & maatschappij

•
•
•
•

netl
entl of ct
maat (in klas 5)
lv (in klas 5)

6,5 voor wiskunde vereist.
•

Chinees kun je alleen kiezen als je dat in de onderbouw

•

De volgende vakken mag je niet samen kiezen: tex-mux,
in-mux, in-fil, wisD-fil, wisD-tex en wisD-mux. Deze
uitsluitingen gelden niet voor een derde vak in het vrije

•
•
•
•

lob
lo
pws (v.a. klas 5)
int (reis klas 5)

• * grkc of lakc
• ** fatl,dutl,
sptl of chtc
• ** ckv

vrije deel (2)

wisA of wisC
ges
ak
mux, tex, sptl, fatl, dutl,
chtc, fil, gtc* of ltc*

•
•
•
•

•
•
•
•

wisA of wisB
ges
econ
beco

bij wisA
• sptl, fatl, dutl of chtc
• ak
• fi
• mux of tex

NG

•
•
•
•

wisA
schk
biol
ak

•
•
•
•

sptl, fatl, dutl of chtc
in
econ of beco
fil, mux of tex

NT

•
•
•
•

wisB
schk
nat
wisD of in

•
•
•
•

econ of beco
ak
in
tex

NG/NT

•
•
•
•

wisB
schk
nat
biol

•
•
•
•

sptl, fatl, dutl of chtc
in of wisD
econ of beco
fil, mux of tex

CM

EM

NG: natuur & gezondheid
NG/NT: natuur, gezondheid & techniek

Voor WisB is op het eindrapport in vwo 3 minimaal een

•
•
•
•

EM: economie & maatschappij
NT: natuur & techniek

•

profielen & profielvakken

maken van de profielkeuze.
De te kiezen profielen zijn:

Duits of Chinees, geen Spaans.

vakken in het vrije deel wilt kiezen.

geschiedenis en wetenschap, drama, e&o en

vertellingen

Kies je voor een NT profiel dan kun je kiezen uit Frans of

deel. Informeer bij je mentor of decaan als je meer dan 2

worden gegeven, zijn: archeologie, denkles,

Spaanse

de onderbouw gevolgd hebt.
•

al 2 jaar hebt gevolgd of als je de taal spreekt en schrijft.

handvaardigheid en Chinese Cultuur.

3D-ontwerpen,

2. Organisatie & communicatie

Engels Cambridge Track kun je alleen kiezen als je dit in

sptl, fatl, dutl of chtc
econ of beco
fil
mux of tex
bij wisB
• nat
• ak
• in
• fil,mux of tex
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Havo
Alle leerlingen volgen dezelfde vakken uit het

1. Over de school

3.6 Extra-curriculair aanbod
Eén van de ambities van het Stanislascollege

3.6.2 Beter Bèta-school

gemeenschappelijke deel. Daarnaast volgt de

Westplantsoen is: goed worden in verschillen.

Het Stanislascollege Westplantsoen schenkt

leerling 4 profielvakken kiezen conform de

De school wil voor leerlingen een plaats

bijzondere aandacht aan het aantrekkelijker

tabel hieronder. Tenslotte kiest de leerling één

zijn die hen uitdaagt het beste van zichzelf

maken van het bèta-technisch onderwijs. Dit

vak in het vrije deel.

te laten zien. Ter ondersteuning van deze

blijkt ook uit het hoge aantal leerlingen wat in

vrije
deel

ambitie beschikt de school over een uitdagend

de bovenbouw kiest voor een bèta-technisch

didactisch aanbod dat naast de lessen

profiel.

fatl
dutl
ak
beco
econ
maw
wisA
nat
biol
in
tex
bsm

plaatsvindt.

De school is lid van het Platform Bètatechniek,

gemeensch.
deel

profielen &
profielvakken

•
•
•
•

•
•
•
•

fatl of dutl
ges
econ, maw of ak
tex, fatl of dutl

•
•
•
•

wisA of wisB
ges
econ
beco, maw, ak,
fatl of dutl

netl
entl
ckv
lo

CM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een samenwerkingsverband tussen middelbare
3.6.1 Sociale vaardigheden en burger-

scholen, universiteiten, hogescholen en de

schapsvorming

overheid. Dit samenwerkingsverband biedt

In de visie en onderwijsdoelen van het

ondersteuning en nascholing aan docenten en

Stanislascollege Westplantsoen staat dat het

helpt tevens bij innovaties op bètagebied.

op de school om meer gaat dan het opdoen

In de vwo-plus-brugklas krijgen leerlingen

van kennis. De school vindt het belangrijk

het vak techniek waarmee zij alvast kennis

dat leerlingen zich ontwikkelen op allerlei

maken met de diversiteit van de bètavakken.

terreinen en dat ze oog hebben voor anderen.

In atheneum 2 & 3 kunnen leerlingen kiezen

Dat leerlingen respect hebben voor menselijke

voor het vak ‘Onderzoek en ontwerpen(O&O).

verhoudingen en culturen en vanuit hun eigen

Bij dit vak gaan leerlingen praktisch en

kracht medemensen en de maatschappij van

modulegericht aan het werk.

dienst zullen zijn. Daarom zijn er elk schooljaar

Het Stanislas Tech Team neemt deel aan de

sociale activiteiten en vieringen waaronder

landelijke wedstrijden ‘First Lego League’

bezinningsdagen,

en

voor de onderbouw en de ‘Tech Challenge’

projecten op het gebied van maatschappelijke

voor de bovenbouw. In deze wedstrijden

betrokkenheid.

wordt de technisch knowhow en het creatief

De volgende vakken mag je niet samen kiezen:

In de brugklas krijgen alle leerlingen in de

denken van leerlingen op de proef gesteld.

• Wiskunde A en Wiskunde B

introductieweek een korte training Rots en

Samen met teamleden bedenken bouwen

• Geschiedenis en Scheikunde

Water. De mogelijkheid bestaat om deze

en programmeren leerlingen robots die in

Deze uitsluitingen gelden niet voor een tweede vak

training in het BOB-uur (Begeleiding en

staat zijn de vooraf gedefinieerde taken uit te

in het vrije deel

Ondersteuning Brugklas) aan klassen of

voeren.

Informeer bij je mentor of decaan als je meer dan 1

leerlingen die dat nodig hebben te geven. De

Daarnaast is er de CANSAT-wedstrijd, waarbij

vak in het vrije deel wilt kiezen

ervaring die leerlingen hierin opdoen past

de leerlingen van een colablikje een satelliet

uitstekend in de pedagogische benadering van

maken. In vwo 6 is er de mogelijkheid

de school: de Ignatiaanse Pedagogiek.

om een bezoek te brengen aan bekend

• lv
(in klas 4)

• maat
(in klas 4)

• lob
• pws
• int (reis in

EM

klas 4)

NG

NT

•
•
•
•

wisA of wisB
schk
biol
ak of nat

•
•
•
•

wisB
schk
nat
in of biol

goede

doelen-acties
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wetenschappelijk

onderzoeksinstituut

in

Pre-Classes op de Universiteit Leiden

lessen in vakantieperioden, dat rechtstreeks

Europa. De afgelopen jaren bezochten het

(5 vwo)

toegang geeft tot de opleiding geneeskunde.

CERN in Geneve en DESY in Hamburg.

In circa zes bijeenkomsten maken leerlingen

Leerlingen die uitblinken in een bètavak,

intensief kennis met een thema bij een

worden gestimuleerd om deel te nemen aan

opleiding naar keuze. Zij krijgen colleges van

wiskunde-, science-, scheikunde-, biologie- en

hoogleraren en andere universitaire docenten

natuurkunde-olympiades.

en doet mee aan werkgroepen. Het programma

2. Organisatie & communicatie

Meer informatie over junior Med School
op de Erasmus Universiteit

wordt afgesloten met een certificaat.
3.6.3 Aansluiting met het
wetenschappelijk onderwijs

3.6.4 Versterkt taalonderwijs

Voor extra gemotiveerde en getalenteerde
leerlingen

bestaan

verschillende

aansluitingprogramma’s.
gaan

al

decennialang

VO-WO-

Onze leerlingen
naar

Onder de noemer versterkt taalonderwijs
Meer informatie over Pre-Classes
college in Leiden

diverse

(VTO) wordt extra taalonderwijs verzorgd in –
op dit moment - zes talen: Nederlands, Frans,
Duits, Engels, Spaans en Chinees. Op Europees

universiteiten om daar kennis te maken met

Junior TU Delft (5 vwo met N-profiel)

niveau zijn afspraken gemaakt over het

academisch onderwijs.

Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten

beheersingsniveau van de moderne vreemde

op vrijdag. Het onderwijs is interdisciplinair

talen. Er wordt gekeken naar de vaardigheden:

Pre-University College op de Universiteit

opgezet: ontwerpen, onderzoeken en techno-

luisteren, lezen, spreken en schrijven. Op

Leiden (5-6 vwo)

logische toepassingen staan centraal. De

ieder van die vijf terreinen zijn zes niveaus

Leerlingen volgen maandagmiddag colleges

leerlingen werken zoveel mogelijk ‘vanuit de

gedefinieerd: van A1 (beginners), A2, B1, B2,

op diverse faculteiten. Het programma biedt

ingenieursaanpak’. Het programma wordt

C1 tot C2 (vergevorderd).

een brede oriëntatie op wetenschappelijk

afgesloten met een presentatie per werkgroep.

onderwijs en omvat vijf blokken, die allemaal

Engels – Cambridge Track

anders van opzet zijn. Tijdens het vierde blok

In de brugklas krijgen leerlingen standaard

schrijven de leerlingen hun PWS. Het PRE

drie uur Engels per week. Leerlingen die het

wordt afgesloten met een universitair erkend
diploma.

Meer informatie over Junior TU Delft

willen én kunnen mogen in de tweede klas
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4. Begeleiding & zorg

met Cambridge Track (CT) doorgaan. ‘Kunnen’
wil zeggen slagen voor de instroomtoets.

Meer informatie over Pre-University
college in Leiden

1. Over de school

Junior Med School op de Erasmus Universi-

‘Willen’ betekent de bereidheid hebben om

teit in Rotterdam (5-6 vwo)

veel en goed Engels te lezen, te luisteren en te

Uitstekende en ambitieuze vwo-leerlingen met

gebruiken. Wij bereiden de leerlingen voor op

een voorliefde voor geneeskundig onderzoek

de verschillende Cambridgecertificaten. Aan

kunnen zich kandidaat stellen voor de Junior

het einde van de derde klas is een tussentoets

Med School. Dit plusprogramma van de

om te bepalen wie voor het examen op mag

Erasmus Universiteit is een intensief traject,

gaan en wie doorgaat met regulier Engels.

met een flinke studiebelasting en deels ook

Met veel plezier is geconstateerd dat ongeveer

5. Kwaliteit & opbrengsten

6. Afspraken

7. Financiën
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1. Over de school

een derde van de havisten, de helft van het

Spaans DELE - Diploma de Español como

Chinees

atheneum en bijna alle gymnasiasten CT

Lengua Extranjera

Op het Stanislascollege Westplantsoen wordt

volgen in de vierde klas.

Communiceren staat tijdens de lessen Spaans

lesgegeven in Chinese taal en cultuur. China

De extra lessen en de uiteindelijke CT-

op school centraal. Er wordt gebruik gemaakt

is

toetsen kosten veel geld. De school vindt

van

waaronder

van de taal en cultuur is daarom waardevol.

verdiept Engels zodanig belangrijk dat deze

Gente Hoy. Er wordt ook aandacht besteed

Daarnaast biedt het leren van de Chinese taal

zelf de kosten van de extra lessen draagt. De

aan culturele en literaire aspecten van de

en cultuur een extra uitdaging. Chinees kan

ouder(s)/verzorger(s) betalen alleen de kosten

Spaanse taal. Leerlingen met goede resultaten

vanaf de tweede klas van het Atheneum en

voor deelname aan het CT- examen welke -

kunnen deelnemen aan het DELE-examen

Gymnasium gekozen worden als keuzevak. Er

afhankelijk van het niveau - ongeveer € 240

Escolar (A2/B1). Dit is het enige door het

wordt gewerkt met de methode ‘Chinees een

bedragen. Een kleine groep CT-leerlingen rondt

Spaanse ministerie van onderwijs erkende

makkie’.

in het vooreindexamenjaar Engels al al d.m.v.

internationale

certificatie

In de eindexamenklas kunnen leerlingen

het vervroegd eindexamen.

wordt aangeboden aan leerlingen in 6 vwo

deelnemen aan een examen op HSK-niveau

die ongeveer een 8 gemiddeld stonden bij de

3. Deze gestandaardiseerde examens worden

overgang van vwo 5 naar vwo 6. Er wordt een

op zes niveaus afgenomen onder toezicht van

eigen bijdrage gevraagd van circa €125

het Bureau van de Internationale Raad voor de

Meer informatie over Cambridge Track

Spaanse

lesmethodes,

diploma.

Deze

een

economische

grootmacht.

Kennis

Chinese Taal (Hanban) en zijn gebaseerd op
Frans - DELF-certificaat: Diplôme d’Études

vijf taalcompetenties, zoals vastgesteld in het

en Langue Française

Internationaal Curriculum voor Chinees.

Duits – Certificaat Goethe Instituut

Leerlingen in vwo 5 en 6 kunnen ervoor kiezen

Leerlingen in 5 vwo hebben de mogelijkheid

om zicg - naast het reguliere examen Frans -

3.6.5 Elementair boekhouden

om in het vak Duits het certificaat B2 of C1

voor te bereiden op het internationaal erkende

Tijdens bedrijfseconomie in de bovenbouw

te behalen. De voorbereiding op het certificaat

DELF-examen. In vwo 5 bereiden zij zich – met

op het vwo zit boekhouden in het reguliere

vindt plaats tijdens een extra uur Duits.

een extra DELF lesuur - voor op het B1 examen

curriculum. Tijdens het maatwerk in vwo 6

Leerlingen die interesse hebben, moeten aan

waar met name spreken geoefend wordt. In

wordt aangeboden om je voor te bereiden op

het einde van de vierde klas ongeveer een 8

vwo 6 kunnen leerlingen het B2 examen doen

het behalen van een extern diploma elementair

gemiddeld staan.

waarmee zij rechtstreeks toegang hebben tot

boekhouden via de Associatie. Je leert nog

Het internationaal erkende certificaat dat

het Franse universitaire onderwijs. Voor alle

beter begrijpen hoe de boekhouding van een

leerlingen kunnen halen, wordt door het

diploma’s geldt dat werkgevers wereldwijd het

bedrijf werkt en hoe het rekeningschema

Goethe-Institut afgegeven. Met C1 en soms

DELF-certificaat kennen en erkennen. Voor de

werkt. Dit helpt je ook bij het beter begrijpen

ook met B2 kunnen zij aan verschillende

certificatie wordt een bijdrage gevraagd van

van de bedrijfseconomie stof in de les. Het

Duitstalige universiteiten studeren. De kosten

circa € 120.

diploma kan uiteraard in het plus-document

voor een B2-certificaat zijn ongeveer €125,-

en in je CV worden opgenomen. Hierdoor kan

en voor het C1-certificaat ongeveer €140,-.

je het gebruiken bij sollicitaties en toelatingen
tot vervolgopleidingen.
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3.7 Buitenklassikale activiteiten

• Het Open Podium in maart (i.s.m. Kees van

3.8 De Plaats

Het Stanislascollege stimuleert de leerlingen

der Linden), waar leerlingen hun muzikale

om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen.

en artistieke talenten kunnen tonen aan

centrum. Naast het opzoeken van informatie

Het gaat niet alleen om de cognitieve

alle aanwezigen.

kunnen leerlingen hier dagelijks terecht om te

De Plaats is ons lees-, studie- en informatie-

ontwikkeling (kennis), maar ook de sociale,

Bij al deze activiteiten stelt het Moderamen

leren, presenteren, (groeps-)opdrachten ma-

culturele, sportieve en muzikale ontwikkeling

zich als doel om leerlingen een leuke tijd te

ken, debatteren, werken op je Chromebook,

is van belang. De school beschikt over een

bezorgen en ze de mogelijkheid te geven hun

printen en natuurlijk boeken lenen. De Plaats is

rijk en divers aanbod aan buitenklassikale

talenten breder in te zetten dan alleen voor

op schooldagen geopend van 8.45-16.45 uur.

activiteiten. Hieronder staat een overzicht van

hun schoolprestaties. Op Stanislasdag is

de activiteiten met daarbij de verantwoordelijke

tevens het streven om geld op te halen voor

De collectie boeken is uitgebreid en up-to-date

medewerkers.

een goed doel!

en bestaat uit (jeugd-)literatuur in de talen
Nederlands, Engels, Frans, Spaans en Chinees

sporttoernooien

dhr. T. Abbenhuis

Open podium

dhr. C. P van der Linden

toneel

dhr. T. van Kaam

Zeilkamp

dhr. T. van Kaam &
mw. H. de Jager

Stanislas

Tech mw. C.B.J.L.J. Mevis

Team

Comité Onderbouw & Comité Anoniem

en informatieve boeken. Met behulp van de

Het Comité onderbouw bestaat uit leerlingen in

online catalogus hebben leerlingen altijd en

klas 1 tot en met 3 en Comité Anoniem bestaan

overal toegang tot onze collectie en kunnen zij

uit bovenbouwleerlingen. In samenwerking

boeken reserveren en/of verlengen.

met

het

een

grote

Moderamen
mate

van

organiseren
zelfstandigheid

met
en

verantwoordelijkheid de schoolfeesten. Het

Koor en orkest

mw. A.M Russel

Moderamen verzorgt daarbij de supervisie, in

schoolkrant Pythia

mw. M.Y.M van Gerven

samenspraak met de schoolleiding. Daarnaast

brugklaskamp

mw. S.M. Kardolus

helpt het Comité (i.s.m. onze dirigent Kees
van der Linden) mee met de organisatie van

Moderamen

het Open Podium en hebben diverse leden een

Het Moderamen bestaat uit een viertal

aandeel bij het schooltoneel.

enthousiaste docenten die zorg dragen voor het
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organiseren van verschillende buitenschoolse
activiteiten. Het Moderamen krijgt daarbij hulp
van het Comité Anoniem, een groep leerlingen

5. Kwaliteit & opbrengsten

uit verschillende leerjaren. Het Moderamen
organiseert de volgende activiteiten:
• Meerdere schoolfeesten door het jaar heen.
• Stanislasdag,

samen

met

een

aantal

coördinatoren, mentoren en docenten die
zich voor deze dag inzetten.
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3.9 Schoolboeken & Chromebook

3.10 Rapportage & bevordering

Het Stanislascollege heeft een intern boeken-

Chromebooks

fonds. Dit fonds verzorgt voor alle leerlingen

Alle eersteklassers ontvangen in de eerste

de overgangsnormen. Het volledige reglement

de schoolboeken en digitaal lesmateriaal. Zo

schoolweek een Chromebook. Deze gebruiken

is te lezen op onze website.

hebben de leerlingen altijd de beschikking

zij gedurende hun hele schoolperiode en zowel

over de juiste boeken en de juiste druk. De

op school als thuis naast boeken en schriften.

leermiddelen worden zonder kosten aan de

Het Chromebook wordt bekostigd vanuit het

leerlingen in bruikleen gegeven, maar blijven

boekenfonds en wordt kosteloos verstrekt

eigendom van de school. De leerlingen dienen

aan de leerling. Wij vinden het belangrijk om

netjes met de leermiddelen om te gaan. De

leerlingen te laten ervaren hoe verrijkend het

school hanteert geen borgregeling.

kan zijn om meer bronnen bij de hand te hebben

Wanneer hieronder wordt gesproken over het

Het boekenpakket wordt naar het huisadres

dan alleen een lesboek. Daarnaast maakt het

aantal tekorten en het gewogen gemiddelde

van de leerling gestuurd voor aanvang van het

Chromebook werken met interactieve lesstof

berekend over de onafgeronde eindcijfers,

nieuwe schooljaar.

mogelijk. Hierdoor kan een docent de les veel

geldt het volgende:

Aan het einde van het schooljaar ontvangt de

beter afstemmen het niveau, de interesses en

• voor de berekening van het gemiddelde cijfer

leerling een uitnodiging om de leermiddelen

het tempo van de leerling.

In deze schoolgids staat een samenvatting van

Meer informatie over
de rapportage & bevordering

wordt uitgegaan van alle gevolgde vakken

Zelf aan te schaffen leermiddelen

bovenbouw geen examencijfers genereren.

de

Aan het begin van het schooljaar ontvangen

Dat zijn: informatiekunde & mediawijsheid,

leerling gedurende het jaar wijzigt of omdat

de leerlingen een lijst met leermiddelen, die zij

techniek en lichamelijke opvoeding;

leermiddelen bij inlevering beschadigd zijn.

zelf dienen aan te schaffen.

kosten

in

rekening

leermiddelenpakket

brengen
op

indien

verzoek

het

van

• voor de berekening van het aantal tekorten
tellen alle vakken mee.

Indien een leerling een boek kwijt is, moet hij/
zij het boek zelf aanschaffen.
Meer informatie over leermiddelen
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met uitzondering van die vakken die in de

in te leveren. De school kan (administratie)-
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Brugklas

1. Over de school

Leerjaar 4 > 5 en leerjaar 5 > 6

In de leerlingbespreking aan het einde van

Atheneum- of gymnasiumbeslissing

periode twee wordt per leerling besproken wat

De docenten beslissen per leerling of hij/

4 vwo > vwo 5

op dat moment de indicatie voor klas 2 wordt.

zij een atheneum- of gymnasiumbeslissing

Een leerling wordt bevorderd naar het volgende

Dit wordt met de leerling en de ouder(s)/

krijgt. Daarbij spelen werkhouding, inzet,

leerjaar bij:

verzorger(s) gecommuniceerd. Aan het einde

talige aanleg en het cijfer voor Nederlands en

• maximaal 4 tekorten, waarbij de leerling:

van periode 3 wordt wederom gekeken naar

wiskunde een belangrijke rol.

• maximaal 3 onvoldoendes heeft

wat de beste afdeling voor de leerling is.

Leerlingen die een atheneumbeslissing hebben

• maximaal 1 tekort voor de vakken Ne/

Voor de berekening van het gemiddelde cijfer

maar graag naar het gymnasium willen of

wordt uitgegaan van alle gevolgde vakken met

leerlingen

gymnasiumbeslissing

• in geval van 4 tekorten, bij aanvang

uitzondering van de vakken informatiekunde

hebben maar liever naar het atheneum willen,

van klas 5 een vak met een tekort laat

& mediawijsheid, techniek en lichamelijke

moeten dit in een tijdig stadium - voor de

vallen

opvoeding. Voor de berekening van het aantal

laatste rapportvergadering - kenbaar maken.

tekorten tellen alle vakken mee.

Een overstap alleen mogelijk is als er plaats is

die

een

En/CT/wiA, B of C;

• een gemiddelde van minimaal een 6,0 voor
alle vakken.

op de gewenste afdeling.
Havo/vwo-brugklas
• De leerling krijgt een vwo-beslissing als het

Hierbij geldt:
Leerjaar 2 > 3 en leerjaar 3 > 4

• Een cijfer 3 telt voor twee tekorten, maar

gemiddelde van de vakken een 7,3 is en er

Een leerling wordt bevorderd naar het volgende

telt bij het berekenen van het gemiddelde

geen tekorten voor Ne/En/ wi op de lijst

leerjaar bij:

als een 3.

staan.

• maximaal 3 tekorten, waarvan maximaal 1

• De leerling krijgt een havo-beslissing als het
gemiddelde van de vakken lager is dan een
7,3 of als er een tekort is voor Ne/En/wi.

tekort voor de vakken Ne/En/CT/wi;
• een gewogen gemiddelde van 6,3 of hoger,
berekend over de onafgeronde eindcijfers.

• De vereiste praktische opdrachten en/
of

handelingsdelen

zijn

naar

behoren

uitgevoerd.
• Bij de vakken lichamelijke opvoeding en ckv

Als er meerdere tekorten op de lijst staan,

Voor de bevordering naar havo

en vwo 4

telt een onvoldoende mee als tekort(en).

beslissen de docenten en coördinator of een

gelden enkele aanvullende voorwaarden: ‘het

Voldoendes voor deze vakken tellen niet

leerling een voorlopige mavo-beslissing krijgt.

puntencriterium’.

mee voor het gemiddelde.

Vwo-brugklas

geen tekorten voor Ne/En/wi op de lijst staan.

3. Inrichting onderwijs
3.1 Lestijden & roosterwijzigingen
3.1.1 Schoolvakanties
3.2 Maatwerkuren
3.3 Lessentabellen
3.4 Vwo-plus-brugklas &
gymnasium-plus
3.5 Profielen in de bovenbouw
3.6 Extra-curriculair aanbod
3.6.1 Sociale vaardigheden & burgerschap
3.6.2 Beter Bèta-school
3.6.3 Aansluiting met het
wetenschappelijk onderwijs
3.6.4 Versterkt taalonderwijs
3.6.5 Elementair boekhouden

3.7 Buitenklassikale activiteiten
3.8 De Plaats
3.9 Schoolboeken & Chromebook
3.10 Rapportage & bevordering
3.11 Toetsen & normering

4. Begeleiding & zorg

5. Kwaliteit & opbrengsten

De leerling krijgt een vwo-beslissing als het
gemiddelde van de vakken een 6,3 is en er

2. Organisatie & communicatie

Bekijk het ‘puntencriterium’

6. Afspraken

7. Financiën

8. Contact

20

1. Over de school

3.11 Toetsen en normering

4 havo > havo 5 en 5 vwo > vwo 6

3.10.4 Revisie

Een leerling wordt bevorderd naar het volgende

Docenten, ouders/verzorgers en/of leerlingen

leerjaar bij:

kunnen tot 24 uur na het bekendmaken van

vinden

• maximaal 3 tekorten, waarbij de leerling:

de uitslag van de rapportvergadering bij de

tussenliggende weken mag er in de onderbouw

• maximaal 2 onvoldoendes heeft

mentor om een revisievergadering verzoeken

per vak een keer tussentijds getoetst worden.

• maximaal 1 tekort voor de vakken Ne/

wanneer

bepaalde

In de bovenbouw mag een vak per schooljaar

omstandigheden niet of onvoldoende aan de

twee keer een tussentijdse toets geven.

• in geval van 4 tekorten, bij aanvang van

orde zijn geweest bij de totstandkoming van

Onder toetsen verstaan we ook praktische

klas 5 een vak met een tekort laat vallen.

het besluit om een leerling niet te bevorderen.

opdrachten, verslagen e.d. De week voor een

• een gemiddelde van minimaal een 6,0

De mentor bespreekt dit verzoek met de

toetsweek of schoolexamenweek is cijfervrij.

rector, waarna de deze beslist of een revisie-

Dat wil zeggen dat er geen werken/opdrachten

vergadering zal plaatsvinden. Als dat het

opgegeven mogen worden waar leerlingen

Hierbij geldt:

geval is roept de rector de revisiecommissie

een cijfer voor kunnen halen. Uitgebreide

• Geen eindcijfer is een 3 of lager

bijeen welke bestaat uit drie docenten. De

informatie over toetsen in de bovenbouw staat

• De vereiste praktische opdrachten en/

revisiecommissie onderzoekt de zaak en

in de PTA’s welke te vinden zijn op de website

En/CT/wiA, B of C;

voor alle vakken.

of

handelingsdelen

zijn

zij

van

mening

zijn

naar

behoren

maatschappijleer,

levens-

De rector beslist. De volledige procedure

beschouwing en ckv als één cijfer; de afzon-

rondom revisie is te lezen in het Algemeen

derlijke cijfers moeten minimaal een 4 zijn.

Schoolreglement.

uitgevoerd.
• De

vakken

Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw
vier

toetsweken

plaats.

hoort desgewenst betrokkenen. De uitspraak
van de revisiecommissie geldt als een advies.

• Bij het vak lichamelijke opvoeding telt
een onvoldoende mee als tekort(en). Een

de

2. Organisatie & communicatie

3. Inrichting onderwijs
3.1 Lestijden & roosterwijzigingen
3.1.1 Schoolvakanties
3.2 Maatwerkuren
3.3 Lessentabellen
3.4 Vwo-plus-brugklas &
gymnasium-plus
3.5 Profielen in de bovenbouw
3.6 Extra-curriculair aanbod
3.6.1 Sociale vaardigheden & burgerschap
3.6.2 Beter Bèta-school
3.6.3 Aansluiting met het
wetenschappelijk onderwijs
3.6.4 Versterkt taalonderwijs
3.6.5 Elementair boekhouden

3.7 Buitenklassikale activiteiten
3.8 De Plaats
3.9 Schoolboeken & Chromebook
3.10 Rapportage & bevordering
3.11 Toetsen & normering

voldoende voor dit vak telt niet mee voor
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1. Over de school
Verstekt mentoraat vanaf klas 2
Alle leerlingen hebben wekelijks een mentoruur.

2. Organisatie & communicatie

Naast aandacht voor de studievaardigheden en
de studievoortgang heeft de mentor aandacht
voor het welbevinden van leerlingen en de

3. Inrichting onderwijs

sfeer in de klas. Ook wordt in de mentorlessen
aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie,

4.
Begeleiding &
zorg

MOL-gesprekken, vieringen in de kapel en klas-

4. Begeleiding & zorg

of afdelingsactiviteiten.

4.1 Versterkt mentoraat
4.2 Studiebegeleiding

In de bovenbouw hebben alle klassen twee
mentoren. Iedere leerling heeft meerdere
individuele

gesprekken

met

zijn/haar

mentor. Tijdens deze gesprekken staat het
stellen van leerdoelen en reflecteren op deze
gestelde doelen centraal. Naast aandacht
voor studievaardigheden en -voortgang is er
aandacht voor het welbevinden van de leerling.

4.2 Studiebegeleiding

4.2.1 Begeleiding & ondersteuning brugklas
4.2.2 Leerlingen met technische
leerproblemen
4.2.3 Studiebegeleiding op school
door een externe partij
4.2.4 Decanaat

4.3 Extra begeleiding in de school
4.3.1 Begeleiding van leerlingen met
een indicatie
4.3.2 Leerlingen met faalangst
4.3.3 Leerlingen met problemen op het
gebied van sociale vaardigheid

4.1 Versterkt mentoraat

In de mentorlessen en in de vaklessen wordt

Iedere brugklas heeft een mentor. De mentor

specifiek aandacht besteed aan leren leren,

heeft zorg voor de klas als geheel en geeft de

het plannen en maken van huiswerk en

4.2.1 Begeleiding & ondersteuning brug-

mentor individuele aandacht aan de leerlingen

het krijgen van inzicht in het eigen (studie)

klas: kortdurende extra ondersteuning

in zijn/haar klas. Voor de ouder(s)/verzorger(s)

gedrag. De leerlingen krijgen extra begeleiding

Lesuren begeleiding & ondersteuning brugklas

is de mentor het eerste aanspreekpunt.

bij het verwerken van leerwerk en er worden

(BOB-uren) zijn bedoeld voor leerlingen die

4.5.1 Jeugdgezondheidszorg
4.5.2 Flex College
4.5.3 Leerplicht / Bureau HALT
4.5.4 Samenwerkingsverband

extra kansen geboden om ervoor te zorgen dat

op een bepaald gebied extra ondersteuning

4.6 Meldcode Kindermishandeling

De zachte landing in de brugklas

ze zichzelf verbeteren. Op deze manier wordt

nodig

Om de leerlingen zo goed mogelijk te laten

een stevige basis gelegd voor de rest van het

leerlingen gedurende een periode van ca. 7

wennen aan de middelbare school wordt in de

schooljaar en hopelijk voor de rest van hun

in kleine groepen gerichte ondersteuning.

klas gestart met ‘de zachte landing’ gedurende

schoolcarrière.

De ondersteuning wordt geboden op het

de eerste periode. Een onderdeel daarvan is

De brugklasleerlingen doen mee aan toetsweek

gebied van: Nederlands (begrijpend lezen en

een kennismakingsgesprek tussen de mentor,

één, het cijfer krijgt een weging 1. Dat is

spelling), rekenen/wiskunde, huiswerk maken

leerling en de ouder(s)/verzorger(s); een

minder zwaar dan de cijfers van de andere

en plannen, faalangstreductie en sociale

zogenoemd MOL-gesprek. Hierin wordt ook

drie toetsweken. Na toetsweek 1 is de ‘zachte

vaardigheden (Rots & Water-training). De

gekeken naar wat de leerling wil bereiken in de

landing’ voorbij en draaien de leerlingen mee

BOB-uren worden na schooltijd gegeven.

eerste periode.

in het normale schoolritme.

4.4 Passend onderwijs

hebben.

In

deze

uren

4.5 Externe zorginstanties

krijgen

5. Kwaliteit & opbrengsten

6. Afspraken

7. Financiën

8. Contact
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1. Over de school
4.2.2 Leerlingen met technische

4.2.4 Decanaat

leerproblemen (w.o. dyslexie)

De

om

Het decanaat streeft ernaar, om de leerling

In de brugklas worden alle brugklasleerlingen

leerlingen te begeleiden bij het kiezen van een

aan het einde van zijn/haar schoolloopbaan

gescreend op taal. Op basis van deze screening

profiel en vervolgopleiding. De profielkeuze

met

wordt bekeken of er leerlingen zijn die opvallen

vindt plaats halverwege het derde jaar. De

vervolgopleiding, te laten vertrekken.

door bijzondere spel- of leesproblemen. Als

decanen verzorgen lessen in de eerste helft van

De decanen zijn: mw. E. Simson, mw. K. de Man en

van een leerling bekend is dat hij/zij dyslexie

het derde jaar zodat de leerlingen die keuze

mw. H. Hoogendam

heeft, komt de leerling in aanmerking voor

weloverwogen kunnen maken. Zij vervullen

extra faciliteiten.

een ondersteunende rol in de gesprekken

De school acht het van groot belang dat

die mentoren met leerlingen voeren over de

docenten op de hoogte zijn van dyslexie of

profielkeuze. De ouders/verzorgers worden

andere leerstoornissen bij hun leerlingen.

in het begin van het schooljaar op een

4.3.1 Begeleiding van leerlingen met een

Het is daarom van het grootste belang dat

informatieavond uitvoerig geïnformeerd over

indicatie

de ouder(s)/verzorger(s) in zo’n geval contact

het profielkeuzetraject.

Leerlingen met persoonlijke problemen kunnen

opnemen met de conrector.

De loopbaanoriëntatie, die leidt tot een

terecht bij de leerlingbegeleiders. Aanmelding

De dyslexiecoördinatoren zijn mw. S. Yates.

keuze voor een vervolgopleiding, wordt in de

verloopt meestal via de mentor of coördinator,

De remedial teacher is mw. A. van Oord

voorexamenklassen (havo 4 en vwo 5) ingezet.

maar een leerling kan ook zelf ook altijd

De decanen geven een aantal klassikale

contact opnemen met een leerlingbegeleider

lessen om de leerlingen over belangrijke

of de zorgcoördinator.

zaken in het hoger onderwijs te informeren.

Iedere twee weken is er overleg tussen de

Vanwege het persoonlijke karakter van de

zorgcoördinator en de vijf leerlingbegeleiders.

4.4 Passend onderwijs

loopbaanoriëntatie is deze begeleiding vooral

Als de begeleiding op school niet voldoende

4.5 Externe zorginstanties

individueel. Bij zowel de profielkeuze als

blijkt te zijn, bespreekt de zorgcoördinator met

de loopbaanoriëntatie staat ‘heel de mens’

de ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheden

4.2.3 Studiebegeleiding op school door

centraal: het geheel van persoonlijkheid,

voor inzet van externe hulp.

een externe partij

interesses,

De zorgcoördinator is:

Voor leerlingen met een zorgvraag kunnen,

kwaliteiten vormt het uitgangspunt voor het

in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en/

komen tot een keuze.

of de mentor of de conrector, gedurende

Het decanaat gebruikt een website voor de

één

op

communicatie met leerlingen, de ouders/

school verzorgd worden door een extern

verzorgers en oud-leerlingen: scw.dedecaan.

studiebegeleidingsbureau ’t Z-je.

net. Leerlingen hebben vanaf klas 3 een account

Open het dyslexieprotocol

periode

studiebegeleidingslessen

schooldecanen

zijn

capaciteiten,

aangewezen

talenten

en

een

weloverwogen

keuze

voor

2. Organisatie & communicatie

een

4.3 Extra begeleiding in de school

3. Inrichting onderwijs

4. Begeleiding & zorg
4.1 Versterkt mentoraat
4.2 Studiebegeleiding
4.2.1 Begeleiding & ondersteuning brugklas
4.2.2 Leerlingen met technische
leerproblemen
4.2.3 Studiebegeleiding op school
door een externe partij
4.2.4 Decanaat

4.3 Extra begeleiding in de school
4.3.1 Begeleiding van leerlingen met
een indicatie
4.3.2 Leerlingen met faalangst
4.3.3 Leerlingen met problemen op het
gebied van sociale vaardigheid

4.5.1 Jeugdgezondheidszorg
4.5.2 Flex College
4.5.3 Leerplicht / Bureau HALT
4.5.4 Samenwerkingsverband

4.6 Meldcode Kindermishandeling

mw. drs. J. de Wispelaere-Hartman

5. Kwaliteit & opbrengsten

6. Afspraken

op deze site. De ouders/verzorgers kunnen,
indien gewenst, zichzelf aanmelden. Op deze
website staat alle informatie met betrekking
Meer informatie over de
huiswerkbegeleiding

7. Financiën

tot profielkeuze en loopbaanoriëntatie op
onze school.

8. Contact
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1. Over de school

4.5 Externe zorginstanties

4.3.2 Leerlingen met faalangst

De werkgroep Veilige school houdt zich bezig

Als een leerling moeite heeft met het omgaan

met het bevorderen van een prettig sociaal

met spanningen en/of angsten met betrekking

klimaat in en rond school. Dit geschiedt aan de

4.5.1 Jeugdgezondheidszorg

tot school kan sprake zijn van faalangst. In

hand van voorlichting, workshops en advisering

De Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

dat geval kan een leerling in aanmerking

en

leerlingen

(JGZ) verzorgt de jeugdgezondheidszorg voor

komen voor een faalangstreductietraining.

en soms ook de ouder(s)/verzorger(s). De

kinderen van 0 tot 18 jaar. Op het voortgezet

Deze training wordt individueel gegeven,

onderwerpen hebben met veiligheid te maken

onderwijs richt het JGZ zich rechtstreeks tot

maar ook begeleiding in kleine groepjes is

en variëren elk schooljaar. Thema’s van de

de leerlingen.

mogelijk. Signalering van problemen op dit

afgelopen jaren waren o.a. internetpesten,

gebied vindt over het algemeen plaats tijdens

pesten

een leerlingbespreking (overleg tussen de

geweld, slecht in je vel zitten (depressiviteit,

Leerlingen worden in klas 1 of 2 uitgenodigd

mentor en andere docenten die les aan de klas

eetstoornissen,

voor

geven). Maar ook de leerling en/of ouder(s)/

mutilatie), loverboys, alcoholmisbruik onder

gesprek

verzorger(s)

jongeren, drugs-, internet- en gameverslaving

Allerlei onderwerpen komen aan bod die van

aangeven bij de mentor. Mentoren melden

en het omgaan met social media.

belang zijn voor de ontwikkeling. Hoe gaat

vervolgens de leerling bij het zorgteam.

De leerlingen krijgen workshops of lessen rond

het op school, met vrienden, thuis en met

De docenten die faalangstreductietrainingen geven,

diverse thema’s.

de gezondheid? Bij problemen bekijkt de

kunnen

faalangstproblemen

themabijeenkomsten

in

het

voor

algemeen,

omgaan

rouwverwerking,

met
auto-

zijn: mw. A. Behrendt, mw. N. Wensveen en mw. M.
de Bruijn.

4.4 Passend onderwijs

het gebied van sociale vaardigheid

een

gezondheidsonderzoek
met

de

en

een

jeugdverpleegkundige.

wat nodig is om tot een oplossing te komen.
Ouders/verzorgers krijgen vooraf informatie.

dat elke school voor leerlingen die extra
Jongerencontactmoment

Brugklasleerlingen krijgen op school met

zorgen voor een zo passend mogelijke onder-

Als de leerlingen 15 en 16 jaar zijn, worden zij

hun eigen klasgenoten een training sociale

wijsplek. Dit kan een plek zijn op de eigen

door middel van een persoonlijke vragenlijst

vaardigheden. De zogeheten Rots en Water-

school, maar ook op een andere school, als

aangespoord om na te denken over hun

training. Indien een leerling gebaat is bij

blijkt dat die school de leerling beter kan

gezondheid en leefstijl. Daarna volgt eventueel

extra training of begeleiding op het gebied

ondersteunen.

een gesprek met de jeugdverpleegkundige.

van sociale vaardigheden, verloopt dit via

Het is belangrijk dat de school en ouder(s)/

de mentor. Indien daar aanleiding voor is,

verzorger(s) in de uitvoering samenwerken.

Persoonlijke begeleiding

wordt in overleg met de ouder(s)/verzorger(s)

Een volledige beschrijving van ondersteu-

Iedere leerling kan een afspraak maken met

gekeken worden wat een goede vervolgstap is.

ningsaanbod

de jeugdverpleegkundige om te praten over

De mentor en zorgcoördinator blijven hierbij

schoolondersteuningsprofiel (SOP).

beschreven

in

betrokken.

het

4.1 Versterkt mentoraat
4.2 Studiebegeleiding
4.2.1 Begeleiding & ondersteuning brugklas
4.2.2 Leerlingen met technische
leerproblemen
4.2.3 Studiebegeleiding op school
door een externe partij
4.2.4 Decanaat

4.3 Extra begeleiding in de school
4.3.1 Begeleiding van leerlingen met
een indicatie
4.3.2 Leerlingen met faalangst
4.3.3 Leerlingen met problemen op het
gebied van sociale vaardigheid

4.4 Passend onderwijs

onderwijsondersteuning nodig hebben, moet

staat

3. Inrichting onderwijs

4. Begeleiding & zorg
Gezondheidsonderzoek onderbouw

jeugdverpleegkundige samen met de leerling

Elke school heeft een zorgplicht. Dat betekent
4.3.3 Leerlingen met problemen op

2. Organisatie & communicatie

onderwerpen waarover hij/zij zich zorgen

4.5 Externe zorginstanties
4.5.1 Jeugdgezondheidszorg
4.5.2 Flex College
4.5.3 Leerplicht / Bureau HALT
4.5.4 Samenwerkingsverband

4.6 Meldcode Kindermishandeling

5. Kwaliteit & opbrengsten

6. Afspraken

maakt. Dat kan gaan over school, thuis,
vrienden, gezondheid of leefstijl, hun lichaam,
puberteit en alcohol of drugs.

7. Financiën

Open het Schoolondersteuningsprofiel

8. Contact
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4.5.3 Leerplicht / Bureau HALT

4.6 Meldcode kindermishandeling

1. Over de school

Steuntje in de rug voor ouders/verzorgers

Leerlingen zijn leerplichtig totdat zij een

Als ouders/verzorgers zich zorgen maken over

startkwalificatie hebben behaald. Als een

mishandeling geldt voor de school de Wet

hun kind of vragen hebben over de opvoeding,

leerling meer dan 16 uur verzuimt in 4 weken

Meldcode. Het doel van de meldcode is dat

dan kunnen zij contact opnemen met jet JGZ.

of meer dan 9 keer te laat komt, dan is het de

sneller en adequater wordt ingegrepen. De

school verplicht om het verzuim te melden

meldcode geeft via een stappenplan aan hoe

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

bij de leerplichtambtenaar. Eens per maand

te handelen bij signalen die kunnen duiden op

telefoon (088) 054 9999 (ma - vr 8.30-17.00 uur)

komt de leerplicht op school om gesprekken te

huiselijk geweld of kindermishandeling.

e-mail

info@jgzzhw.nl

voeren met ouders/verzorgers en leerlingen.

4. Begeleiding & zorg

website www.jgzzhw.nl

Indien de leerling te vaak ‘ongeoorloofd

4.1 Versterkt mentoraat
4.2 Studiebegeleiding

Ter versterking van de aanpak van kinder-

afwezig’ en/of ‘te laat’ is geweest kan de
4.5.2 Flex College: bovenschoolse
voorziening

leerplichtambtenaar contact zoeken met de
leerling en de ouders/verzorgers.

Sommige leerlingen kunnen om uiteenlopende

Tijdens het gesprek dat volgt wordt een plan

redenen tijdelijk niet het onderwijs op de eigen

van aanpak opgesteld. Het doel hiervan is om

school volgen. Zij hebben een onderwijs- en

verder verzuim te voorkomen.

opvoedbehoefte die niet binnen het reguliere

Open de meldcode kindermishandeling

2. Organisatie & communicatie

3. Inrichting onderwijs

4.2.1 Begeleiding & ondersteuning brugklas
4.2.2 Leerlingen met technische
leerproblemen
4.2.3 Studiebegeleiding op school
door een externe partij
4.2.4 Decanaat

4.3 Extra begeleiding in de school
4.3.1 Begeleiding van leerlingen met
een indicatie

onderwijs kan worden aangeboden.

4.5.4 Samenwerkingsverband

Het Flex College is onderdeel van het ortho-

Het Stanislascollege Westplantsoen is aange-

pedagogisch en didactisch dienstencentrum

sloten bij het Samenwerkingsverband (SWV)

(OPDC) van het SWV VO Delflanden. Het is

VO Delflanden. Scholen in een samenwer-

4.4 Passend onderwijs

een kleine onderwijssetting voor die leer-

kingsverband dragen samen zorg voor een zo

4.5 Externe zorginstanties

lingen die kortdurend extra intensieve onder-

passend mogelijk onderwijsaanbod voor alle

steuning nodig hebben. De leerlingen blijven

leerlingen.

ingeschreven op hun eigen stamschool van

4.3.2 Leerlingen met faalangst
4.3.3 Leerlingen met problemen op het
gebied van sociale vaardigheid

4.5.1 Jeugdgezondheidszorg
4.5.2 Flex College
4.5.3 Leerplicht / Bureau HALT
4.5.4 Samenwerkingsverband

4.6 Meldcode Kindermishandeling

voortgezet onderwijs.

Open de website van het
Samenwerkingsverband VO Delflanden

5. Kwaliteit & opbrengsten

Open de website van het Flex College

6. Afspraken

7. Financiën

8. Contact
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5.2 Opbrengsten
Slaagpercentage
havo

vwo

98,0%

99,8%

2020-2021
2020-2019

1. Over de school
Doorstroom binnen de school

5.
Kwaliteit &
opbrengsten

onderbouw

havo

vwo

bovenbouw

bovenbouw

97,8%

91%

2. Organisatie & communicatie

2020-2021
2020-2019

99,1%

3. Inrichting onderwijs
Op alle bovenstaande percentages scoort het
Stanislascollege Westplantsoen hoger dan de
vergelijkingsgroep.
Scholen op de kaart

5.1 Kwaliteitsbeleid
Elke leerling heeft recht op goed onderwijs.

De schoolleiding stimuleert een onderzoekende

Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen erop

houding bij de leerkrachten, die met grote

vertrouwen dat de school werkt aan goed

regelmaat de kwaliteit van hun activiteiten

onderwijs.

analyseren.

De kwaliteit wordt gezien als een cruciaal

regelmatig in gesprek met leerlingen, ouders/

onderdeel van elk proces binnen de school dat

verzorgers en de omgeving. De school betrekt

valt of staat met de successen in de klas. Dit

hen bij het verbeteren van de kwaliteit van het

vraagt om een integrale, proactieve cyclische

onderwijs

aanpak binnen de school. Aan de basis van het

In het Schoolplan staat beschreven hoe de

kwaliteitsbeleid staat de PDCA-cyclus (Plan,

school inhoud geeft aan het kwaliteitsbeleid.

Daarnaast

gaat

Do, Check, Act). Deze cyclus is een bewezen
hulpmiddel om continu verbeteringen door te
voeren en daarvan te leren.
Open het Schoolplan

de

school

4. Begeleiding & zorg

Op www.scholenopdekaart.nl worden gege-

5. Kwaliteit & opbrengsten

vens van scholen met elkaar vergeleken. Naast

5.1 Kwaliteitsbeleid
5.2 Opbrengsten

de ‘harde’ cijfers zijn ook resultaten zichtbaar,
zoals de mate waarin de leerlingen zich veilig
voelen in school.

Open de pagina van de school op
de website van Scholen op de kaart

6. Afspraken

7. Financiën

8. Contact
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Alle

algemeen

Stanislascollege
Algemeen

geldende
zijn

regels

van

vastgelegd

Schoolreglement.

Daar

het

in

het

is

ons

1. Over de school

leerlingenstatuut in opgenomen.

2. Organisatie & communicatie
Open het Algemeen Schoolreglement

6.
Afspraken

3. Inrichting onderwijs

6.2 Veiligheid en anti-pesten
Het Stanislascollege Westplantsoen streeft
naar een prettige sfeer waarin leerlingen en

4. Begeleiding & zorg

medewerkers zich veilig en geaccepteerd
voelen.

Dit

betekent

wél

dat

pesten,

discriminatie, seksuele intimidatie en geweld

5. Kwaliteit & opbrengsten

binnen het schoolklimaat onaanvaardbaar
zijn. De school vindt respect voor elkaar

6.1 Algemene schoolregels

In en rond de school

erg belangrijk en staat op het standpunt

6. Afspraken

De school is een plaats waar een tamelijk

• iedereen gedraagt zich zo, dat niemand het

dat

6.1 Algemene schoolregels
6.2 Veiligheid & anti-pesten
6.3 Ziek
6.4 Afwezigheid, verzuim & verlof
6.5 Internet, e-mail en social media
6.6 Privacy & AVG
6.7 Klachten & geschillen

groot aantal mensen samenkomt. Het spreekt

onacceptabel

gedrag

aangepakt

en

bijgestuurd dient te worden. De voorkeur

als overlast ervaart;

vanzelf dat enkele regels noodzakelijk zijn voor

• kauwgom wordt bij het binnenkomen van

gaat uit naar het bewerkstelligen van een

een goede gang van zaken. Ook de omgeving

het gebouw direct in een prullenbak gegooid;

bewustwordingsproces via de zogenaamde

waarin we leven en de spullen van school zijn

in de school draagt niemand een hoofd-

‘no blame-aanpak’. Deze aanpak gaat er van

aan onze zorg toevertrouwd. We zijn daarvoor

bedekking. In bijzondere gevallen kan de

uit dat degenen die het voor anderen onveilig

schoolleiding anders besluiten;

maken hun gedrag moeten veranderen en niet

samen verantwoordelijk.

• mobiele telefoons worden in onderwijssitua-

degene die zich onveilig voelt. Het melden van

Verwijdering uit de les

ties alleen gebruikt voor onderwijsdoel-

een pester ziet de school niet als het verlinken

Leerlingen die uit de les verwijderd worden,

einden en alleen in opdracht van een docent;

van een ander, maar als betrokkenheid naar

halen bij de receptie een roze briefje en
vullen deze in bij de Halve Maan. Vervolgens
gaat de leerling naar de coördinator. Als de
coördinator afwezig is, neemt de leerling zo
spoedig mogelijk contact met hem/haar op.

• leerlingen

houden

zich

in

pauzes

en

tussenuren op in de aula, het plein of de

elkaar.
De coördinator Veilige School is mw. Y. Bantjes

brink of buiten;
• roken is in de school en op het schoolterrein
niet toegestaan;
• leerlingen hebben hun schoolpas bij zich en
tonen die op verzoek van een medewerker.

7. Financiën

Open het anti-pestprotocol

8. Contact
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6.3 Ziek

6.5 Internet, e-mail en social media

Als een leerling ziek is, moet dat de eerste dag

Verlof voor één of meer dagen afwezig te

vóór 9:00 uur digitaal via de Magister-app. De

zijn moet tijdig, met opgaaf van redenen,

personeel en leerlingen worden voortdurend

leerling kan maximaal twee dagen ziekgemeld

aangevraagd worden.

uitgebreid en aangepast. Er wordt steeds vaker

worden. Als de leerling na twee dagen nog

Betreft het familie- of gezondheidszaken, dan

gebruik gemaakt van digitale leermiddelen,

steeds ziek is dient er opnieuw een ziekmelding

dient het verlof aangevraagd te worden bij de

internet en social media. Dat is logisch

gemaakt te worden via de app.

coördinator. Alle andere aanvragen voor verlof

aangezien

Als een leerling tijdens de lessen ziek naar

moeten ingediend worden bij de conrector en

belangrijk zijn en bovendien een goede bijdrage

huis gaat, meldt hij zich af bij de receptie en

worden eventueel voorgelegd aan de rector.

leveren aan de kwaliteit van het onderwijs.

bij zijn coördinator. Hij krijgt dan een briefje

De technische en digitale voorzieningen voor

goede

digitale

vaardigheden

Landelijk doet zich het verschijnsel voor dat

medewerkers

de coördinator moet worden ingeleverd.

in toenemende mate gezinnen vakanties

omgaan met internet, e-mail en sociale media.

en

leerlingen

verantwoord

een

(gedeeltelijk) buiten schoolvakanties plannen.

Om iedereen die bij het Stanislascollege

medewerker naar het ziekenhuis is gebracht,

De inspectieacht die trend ontoelaatbaar

betrokken is of zich betrokken voelt richtlijnen

worden de ouder(s)/verzorger(s) natuurlijk

en ziet er dan ook op toe dat scholen zich

te geven voor het gebruik van social media,

direct geïnformeerd.

wat dat betreft strikt aan de gestelde regels

is een social media-protocol opgesteld. Dit

Indien een leerling meer dan een week ziek is

houden. Dat betekent dat de conrector

protocol biedt ook hulp aan degenen die

neemt de mentor contact op met de ouder(s)/

leerlingen geen toestemming kan geven hun

slachtoffer zijn van misbruik van social media.

verzorger(s).

vakantie eerder aan te vangen of later te

een

leerling

onverhoopt

door

6.4 Afwezigheid, verzuim & verlof
Een leerling die te laat komt, meldt zich,

4. Begeleiding & zorg

5. Kwaliteit & opbrengsten

6. Afspraken

meldt voorkomende gevallen aan de dienst

6.1 Algemene schoolregels
6.2 Veiligheid & anti-pesten
6.3 Ziek
6.4 Afwezigheid, verzuim & verlof
6.5 Internet, e-mail en social media
6.6 Privacy & AVG
6.7 Klachten & geschillen

leerplichtzaken van desbetreffende gemeente.

Open de flyer met tips en afspraken
over social media

Bij verhindering voor één of enkele lesuren is
de ouder(s)/verzorger(s) verplicht de afdeling
stellen, uiterlijk een dag tevoren, door het

3. Inrichting onderwijs

beëindigen dan de schoolvakanties. De school

voordat hij/zij naar de les gaat, bij de receptie.

hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te

2. Organisatie & communicatie

Het Stanislascollege vertrouwt erop dat zijn

mee, dat bij terugkeer op school ingevuld bij
Als

1. Over de school

Open het verzuimprotocol

Open het social mediaprotocol

sturen van een email, met opgave van reden,
en o.v.v. de naam, klas, en (evt.) lesuren waarin
de leerling afwezig is.

Open het aanvraagformulier voor
verlof van twee dagen of langer

7. Financiën

8. Contact
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6.6 Privacy en AVG

6.7 Klachten en geschillen

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van

Ouders/verzorgers hebben rechten om de

Wanneer een leerling of ouder/verzorger een

onze leerlingen en dus de persoonsgegevens

persoonsgegevens van hun kind in te zien en om

klacht heeft, gaat hij daarmee bij voorkeur

die wij verwerken. Sinds 28 mei 2018 is de

opgeslagen persoonsgegevens te verbeteren,

eerst naar de betrokken docent. Als de klacht

AVG van kracht. Deze verordening beschrijft

aan te vullen of te laten verwijderen (bv. als

niet

hoe een school om dient te gaan met

de school de persoonsgegevens verwerkt op

gaat de leerling of ouder/verzorger naar de

persoonsgegevens. De school is wettelijk

grond van toestemming en deze toestemming

coördinator. Mocht ook hierna nog verschil

verplicht bepaalde persoonsgegevens vast te

is ingetrokken).

van inzicht blijven bestaan, dan legt de

leggen in de administratie van de school.

Ten slotte kunnen ouders/verzorgers ook

leerling of ouder/verzorger de klacht voor aan

Het vastleggen en gebruik van deze persoons-

bezwaar maken tegen het verder verwerken

de conrector en rector.

gegevens

die

van persoonsgegevens vanwege bijzondere

Als dat geen bevredigend resultaat oplevert,

strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De

omstandigheden. Een verzoek tot inzage

wendt de leerling of ouder/verzorger zich tot

gegevens worden beveiligd opgeslagen. Ook de

kunnen ouders/verzorgers – bij voorkeur per

de regiodirecteur en in laatste instantie tot

toegang tot die gegevens is beperkt, zo kunnen

e-mail - richten aan de school.

Stichting Lucas Onderwijs

alleen die personeelsleden bij de gegevens die

De verordening verplicht dat elk schoolbestuur

daartoe gemachtigd zijn.

een

is

beperkt

tot

informatie

functionaris

gegevensbescherming

naar

tevredenheid

wordt

opgelost,

1. Over de school

2. Organisatie & communicatie

3. Inrichting onderwijs

4. Begeleiding & zorg

Externe klachtencommissie

5. Kwaliteit & opbrengsten

digitaal

benoemt die toezicht houdt op de naleving van

Voor klachten die intern en door Lucas

leermateriaal. De leveranciers van die leer-

de AVG. Indien zich een onregelmatigheid met

Onderwijs niet bevredigend (kunnen) worden

materialen ontvangen een beperkt aantal

betrekking tot de verwerking van persoons-

opgelost,

leerlinggegevens. De school heeft met haar

gegevens voordoet, kunnen ouders/verzorgers

leerlingen terecht bij Stichting Geschillen

6. Afspraken

leveranciers strikte afspraken gemaakt over

contact opnemen met de directie van de school

Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO).

het gebruik van persoonsgegevens, zodat

of een klacht indienen bij de functionaris

misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie

gegevensbescherming van Lucas Onderwijs

wordt alleen gedeeld met andere organisaties

(fg@lucasonderwijs.nl).
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De

als

school

maakt

gebruik

ouders/verzorgers

daar

van

toestemming

kunnen

ouders/verzorgers

Open de website www.gcbo.nl

voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is

en

volgens de wet.
Soms

verwerkt

de

school

ook

andere

persoonsgegevens zoals bv. een foto voor

Open het privacyreglement

7. Financiën

op de website of een video opname van een
les ten behoeve van de beoordeling van
een docent. Voor de verwerking van deze
persoonsgegevens wordt toestemming aan de
ouders/verzorgers gevraagd.

8. Contact
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Ouders/verzorgers krijgen aan het begin van
het schooljaar informatie over de hoogte en
samenstelling van de ouderbijdrage.

7.2 Annulering
Als leerlingen zich opgeven voor een activiteit
waar kosten aan verbonden zijn, gaan de

1. Over de school

organisatoren financiële verplichtingen aan.
Daarom is vastgesteld dat bij terugtrekking

7.
Financiën

25% van het deelnamebedrag verschuldigd

2. Organisatie & communicatie

blijft. Als er meer kosten gemaakt zijn, dan
wordt het reële bedrag in rekening gebracht.

3. Inrichting onderwijs

7.3 Verzekeringen
Het Stanislascollege Westplantsoen heeft
voor alle leerlingen een schoolongevallen-

4. Begeleiding & zorg

verzekering afgesloten bij Verus. Verus heeft
een eigendommenverzekering voor leerlingen
die ouders/verzorgers zelf kunnen afsluiten.

7.1 Schoolbijdrage & -kosten

5. Kwaliteit & opbrengsten

Wij adviseren om deze verzekering af te

De overheid draagt zorg voor de basisfinan-

Daarbij gaan we uit van het volgende: de

ciering (Lupsum) van het onderwijs. Onze

ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten

school wil de leerlingen meer bieden dan

en andere zaken die ten goede komen aan de

met deze financiering mogelijk is. Wij willen

vorming en ontwikkeling van leerlingen. Indien

uw kind een brede vorming geven en hem/

de school te weinig ouderbijdragen heeft

haar de kans bieden om het onderwijs nog

ontvangen, kan de school ervoor kiezen om

meer af te stemmen op de eigen talenten en

een activiteit te annuleren. Ouders/verzorgers

interesses. Dit maakt de schooltijd niet alleen

die de kosten wel betaald hebben, krijgen

leuker, maar ook waardevoller. Elk schooljaar

deze teruggestort. Ouders/verzorgers kunnen

kunnen leerlingen deelnemen aan projecten,

ervoor kiezen de schoolkosten in één keer te

kiezen we bijzondere of extra vakken en

betalen, of in drie evenredige termijnen. Naast

zijn er diverse excursies. Om dit bijzondere

de vrijwillige schoolbijdrage kunnen ouders/

aanbod te kunnen blijven aanbieden, zijn wij

verzorgers worden aangesproken op kosten

afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van de

van vrijwillige activiteiten voor leerlingen die

ouder(s)/verzorger(s). Elk jaar bespreken wij

buiten de reguliere schooltijden plaatsvinden.

met de medezeggenschapsraad de hoogte en

Alle activiteiten worden tijdig aangekondigd

doeleinden van de ouderbijdrage.

met opgave van kosten.

sluiten. Met deze verzekering is schade aan
kleding, fietsen of de mobiele telefoon (deels)

6. Afspraken

gedekt.
Voor alle leerlingen die op een schoolreis naar
het buitenland gaan, heeft de school een
reisverzekering afgesloten.
Alle leerlingen hebben aan het begin van hun
schoolperiode een Chromebook ontvangen.

7. Financiën
7.1
7.2
7.3
7.5

Vrijwillige schoolbijdrage & -kosten
Annulering
Verzekeringen
Tegemoetkoming studiekosten

Schade aan het Chromebook wordt niet door
de school vergoed. Ouders/verzorgers kunnen
een Chromebookverzekering afsluiten.

Meer informatie over de verzekeringen

8. Contact
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7.4 Stichting ouders voor
leerlingen Stanislascollege
Westplantsoen

7.5 Tegemoetkoming studiekosten

In augustus 2013 heeft de Ouderraad het

18 jaar. Ouders/verzorgers ontvangen deze

initiatief genomen om de ‘Stichting Ouders voor

toeslag naast de kinderbijslag. De hoogte van

leerlingen Stanislascollege Westplantsoen’ op

de toeslag, hangt af van het inkomen, het

te richten. Het doel van deze stichting is het

aantal kinderen en hun leeftijd.

financieel ondersteunen van sport-, kunst- en

Gezinnen met een lager inkomen kunnen

cultuuractiviteiten. De Stichting wil graag dat

vaak een tegemoetkoming in de schoolkosten

onze kinderen/leerlingen vaker in aanraking

ontvangen via de gemeente. Informatie staat

komen met sport, kunst en cultuur. Het gaat

op de website van de gemeenten.

Via de belastingdienst kan een kindgebonden
budget worden toegekend voor kinderen tot

om nieuwe culturele activiteiten, zoals een

1. Over de school

2. Organisatie & communicatie

3. Inrichting onderwijs

bezoek aan een museum of theater en om extra
ondersteuning van bestaande activiteiten
zoals het toneel, het koor en het orkest.

Kindgebonden budget (belastingdienst)

Financiering op basis van de mogelijkheden
en fiscaal aantrekkelijk
Ouders/verzorgers

kunnen

Delftpas (gemeente Delft)

een

4. Begeleiding & zorg

5. Kwaliteit & opbrengsten

financiële

bijdrage leveren aan deze stichting. Deze
bijdrage is fiscaal aftrekbaar omdat de

Stichting KEI (gemeente Rijswijk)

6. Afspraken

Stichting Leergeld (gemeente Den Haag)

7. Financiën

Belastingdienst de Stichting heeft erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Meer informatie over Stichting ouders voor
leerlingen Stanislascollege Westplantsoen
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7.3 Verzekeringen
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7.5 Tegemoetkoming studiekosten
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1. Over de school

8.
Contact
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4. Begeleiding & zorg
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Stanislascollege Westplantsoen

Lucas VO Delflanden

Westplantsoen 71 | 2613 GK Delft

Westplantsoen 73 | 2613 GK Delft

telefoon

015 750 60 50

telefoon

015 750 60 50

e-mail

scw@stanislascollege.nl

e-mail

scc@stanislascollege.nl

www.stanislascollege.nl/westplantsoen

6. Afspraken

www.lucasonderwijs.nl

7. Financiën
Lucas Onderwijs
bezoekadres		

postadres

Saffierhorst 105		

Postbus 93231

2592 GK Den Haag

2509 AE Den Haag

telefoon

070 300 11 00

e-mail

info@lucasonderwijs.nl

www.lucasonderwijs.nl

8. Contact

