Krakeelpolderweg

vmbo bb
vmbo kb
vmbo gl/tl
met en zonder lwoo

open dag
zaterdag 2 februari
10:00 - 13:00 uur

School in bedrijf

Lesjesavond

Ouders en leerlingen kunnen een kijkje in de school
nemen, terwijl de lessen bezig zijn.
De rondleiding start om 13.45 uur. Rond 15:00 uur
sluiten we af in de aula met de mogelijkheid tot het
stellen van vragen.

Tijdens de lesjesavond worden er minilesjes gegeven aan leerlingen uit groep 8. Ouders/verzorgers
krijgen informatie over de school, het onderwijs en
de begeleiding. De lesjesavond begint om 18.15 uur
en duurt tot 20.00 uur.

De school-in-bedrijf-middagen zijn op:

De lesjesavonden zijn op:

woensdag 30 januari

maandag 12 november

13:45 - 15:00 uur

18:15 - 20:00 uur

woensdag 6 maart 		

maandag 21 januari 		

13:45 - 15:00 uur

18:15 - 20:00 uur

Wil je ook een middag bijwonen?
Geef je dan op per e-mail: sck@stanislascollege.nl

Wil je ook een lesjesavond bijwonen?
Geef je dan op per e-mail: sck@stanislascollege.nl

Volg ons ook op Facebook en Instagram en ontdek nog meer over onze school

Stanislascollege Krakeel
Krakeelpolderweg

...

Delft >

Stanislascollege Krakeel

Stanislascollege SCK
Krakeelpolderweg

14 mei 2017 . Delft

Krakeelpolderweg

...

Delft >

Bekijk onze film en ontdek hoe een schooldag
eruit ziet #brugklas #gepersonaliseerdleren

StanislascollegeKrakeel Robin Hood eat your

StanislascollegeKrakeel Deze trotste meiden
staan dit jaar op de cover van de folder!
#gepersonaliseerdleren #groep7-8

Vind ik leuk

Reageren

Delen

hart out! #gymles #boogschieten
#TUDelftsportvelden #gepersonaliseerdleren

Welkom!
Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in onze folder! Wij zijn geïnteresseerd in jou!
Samen met jou gaan wij op zoek naar wie jij bent,
wat jij allemaal kunt en wat jij wilt.
Dit betekent dat je de eerste twee jaar op deze
school per vak mag gaan proberen op welk niveau je dit vak aankan. Samen met een coach ga
je dit avontuur aan. Met je eigen Chromebook,
die je krijgt bij je boekenpakket, kun je mooi alles
bijhouden.
Al vanaf de eerste klas is er veel aandacht voor
loopbaanoriëntatie. Zo ontdek je wat je leuk
vindt en waar je goed in bent. Dit helpt je bij het
maken van succesvolle keuzes voor de toekomst!

Dienstverlening &
Producten

Bouw, Wonen &
Interieur

Als je nog niet weet wat je later wilt worden, dan kan
je voor het profiel Dienstverlening & Producten kiezen. Bij dit profiel ga je onderzoeken welke beroepen
en mbo-opleidingen bij jou passen. Je ontdekt wat je
later wilt worden en wat daar voor nodig is. Daarmee
ga je aan de slag.
Een paar voorbeelden van wat je bij dit profiel leert,
zijn: het organiseren van een activiteit, zorg en gezondheid, een technisch product maken en verbeteren, reclame maken, posters ontwerpen, presenteren,
promoten en verkopen, een website en app bouwen,
promotiefilmpjes maken, film bewerken en technisch
tekenen op schaal.

Vind je techniek leuk en denk je dat je daar later je werk van wilt maken? Dan kun je in klas 3
kiezen voor het profiel Bouw, Wonen & Interieur.
In de lessen maak je kennis met allerlei soorten
techniek. Hierdoor wordt het voor jou gemakkelijker om te kiezen kiezen in welke kant van de
techniek je verder wilt. Om je nog beter te helpen
met je keuze, volg je in klas 3 en 4 al wat lessen
op het ROC Mondriaan en bij diverse bedrijven.
Zo maak je kennis met een beroepsopleiding en
ontdek je hoe een baan in de techniek er in het
echt uit ziet.

Gepersonaliseerd leren, wat is dat?
Op Stanislascollege Krakeelpolderweg krijg je op een andere manier les dan op de meeste scholen.
Hieronder leggen we uit wat het onderwijs zo bijzonder maakt!

Coaching en maatwerk

Vloeren in plaats van lokalen

Eén keer in de week heb je een vaste afspraak met
jouw coach. Samen bespreken jullie jouw planning
voor de komende week en vullen deze in, in het logboek op je Chromebook. Zo heb jij jouw planning altijd bij je.
Elke schooldag begint met een opstartles met je
eigen klas en mentor waarbij onder andere de dag
wordt doorgenomen. Na de opstartlessen heb je drie
lesblokken van 80 minuten op verschillende vloeren.
Aan het einde van elke dag is er in de onderbouw een
afsluitles om extra uitleg te krijgen. Je mag deze les
altijd bezoeken als je verder wilt werken of vragen
hebt. Vakdocenten kunnen je ook uitnodigen voor
deze les als zij denken dat je extra uitleg nodig hebt.

Op SCK krijg je de meeste lessen op een vloer. Op een
vloer zijn meerdere lokalen, waar tegelijkertijd gewerkt wordt aan meerdere vakken. Op de NEW-vloer
werk je bijvoorbeeld aan de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Voor elk vak krijg je instructiemomenten en toetsmomenten van je vakdocent. In de
werktijd bepaal jij zelf aan welk vak jij werkt en hoe
lang je eraan werkt.
Voor elk vak is er een docent aanwezig op de vloer,
zodat je altijd met je vragen bij iemand terecht kan.

Vast jaarrooster
Aan het begin van het schooljaar krijg je je rooster.
Dit verandert de rest van het jaar niet. Zo weet je
snel, waar je wanneer moet zijn. Natuurlijk zit er ook
een vrije middag in.
Dit rooster gaat altijd door, omdat je altijd verder
kan werken en er altijd begeleiding is op de vloeren.
Er vallen nooit lessen uit.

Elk vak op jouw niveau
Er zijn vakken waar je goed in bent en vakken die wat
moeizamer gaan. Op onze school volg je elk vak op
het niveau dat bij je past. Zo haal jij het beste uit
jezelf. Jouw coach en docenten houden in de gaten
of de niveaus nog bij je passen of aangepast moeten
worden.

Groeien als mens
Op het Stanislascollege gaat het niet alleen om
leren, maar om je totale ontwikkeling al mens. Er
is veel aandacht voor een prettige sfeer, sociale
vaardigheden en respectvol omgaan met elkaar.
Wij zijn er van overtuigd dat dit belangrijke vaardigheden zijn voor een succesvolle toekomst en
van pas komen in allerlei situaties zoals in de omgang met collega’s en vrienden.

Begeleiding

Samen met ouders/verzorgers

Iedere leerling heeft een eigen coach. Hij/zij volgt je
totale ontwikkeling en is voor jou en voor je ouders
het eerste aanspreekpunt. Elke week heb je een persoonlijk gesprek met je coach.
Wij vinden het belangrijk dat je je zo goed mogelijk
kunt ontwikkelen. Als je moeite hebt met een vak,
kun je extra ondersteuning krijgen. Als we denken
dat je meer aankan, wordt je extra uitgedaagd en
kan je misschien een niveau hoger doen.
Er is ook begeleiding als je ergens mee zit of als je
je niet prettig voelt. Samen met je coach of mentor wordt besproken welke ondersteuning het beste
gegeven kan worden. Hier kunnen specialisten van
binnen en buiten de school bij betrokken worden.

Aan het begin van het schooljaar heb je een
kennismakingsgesprek met je coach. Halverwege het schooljaar volgt een voortgangsgesprek. Bij beide gesprekken zijn ook je ouders
aanwezig. Er wordt gesproken over hoe het met
je gaat en waar je de komende tijd aan gaat
werken (leerdoelen).
Je ouders kunnen, via internet jouw logboek,
leerdoelen en resultaten inzien. Zo weten ze
hoe je ervoor staat en kunnen ze je thuis beter
ondersteunen. Je ouders kunnen altijd via de
mail contact opnemen met je mentor. Natuurlijk kan er ook een afspraak worden gemaakt
voor een gesprek als daar behoefte aan is.

Aanmelden
Ouders/verzorgers kunnen hun kind aanmelden
vanaf 9 februari 2019.
Het aanmeldformulier kan worden geprint vanaf
onze website of worden opgehaald bij de receptie van
onze school. Het ingevulde formulier, inclusief benodigde bijlagen, kan worden ingeleverd bij de receptie
van onze school of worden opgestuurd naar: Stanislascollege Krakeelpolderweg, t.a.v. plaatsingscommissie, Krakeelpolderweg 1, 2613 NV Delft.
Er kan ook telefonisch een persoonlijke inschrijfafspraak worden gemaakt. Ons telefoonnummer is
(015) 750 60 20

Aanmelden voor leerlingen die wonen
in Den Haag, Rijswijk, Leidschendam,
Voorburg of Leidschenveen
Ouders/verzorgers kunnen aan hun basisschool een
apart aanmeldformulier vragen, waarmee zij hun
kind kunnen aanmelden op een school in Delft. Ook
kunnen zij gebruik maken van het aanmeldformulier van het Stanislascollege. Dit formulier is verkrijgbaar op onze school of te printen vanaf onze
website.
Meer informatie over de BOVO-aanmeldprocedure
staat op www.bovohaaglanden.nl

Telefonisch contact & inschrijfafspraak
Ouders/verzorgers kunnen telefonisch contact opnemen voor vragen of voor het maken van een persoonlijke inschrijfafspraak. Ons telefoonnummer is
(015) 750 60 20.

Plaatsing en toelating
Alle leerlingen met een passend advies die zich aanmelden, krijgen nadat alle gegevens binnen zijn, zo
snel als mogelijk bericht van plaatsing.
Daar waar er twijfel is over de ondersteuning die wij
kunnen bieden, zullen wij met ouders en leerling in
gesprek gaan.

Wat is voor de inschrijving
noodzakelijk?
•
•
•
•

compleet ingevuld aanmeldformulier
(kopie van) adviesformulier van de basisschool
dyslexie- en/of andere verklaringen (indien
van toepassing)
eventuele voortgangsrapporten en/of onderzoeksrapporten (bij leerlingen met een
extra ondersteuningsbehoefte)

Gezonde school
Het Stanislascollege Krakeelpolderweg is een Gezonde School op het
gebied van Welbevinden. Omdat wij
structureel aandacht besteden aan
het welzijn en de sociale veiligheid
van onze leerlingen, hebben wij het
vignet Gezonde School ontvangen.
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