Westplantsoen

havo
vwo
atheneum
gymnasium
gymnasium-plus

open dagen
vrijdag 1 februari
19:00 - 21:00 uur

zaterdag 2 februari
10:00 - 13:00 uur

School-in-bedrijf

Lesjesavond

Jij en je ouders/verzorgers krijgen een rondleiding door

Jij volgt een les naar keuze en je ouders krijgen een spe-

de school terwijl de lessen bezig zijn.

ciaal programma waarin informatie over de school wordt
gegeven.

De school-in-bedrijf-middagen zijn op:

woensdag 12 december

14:00 - 15:15 uur

woensdag 23 januari

14:00 - 15:15 uur

woensdag 30 januari

14:00 - 15:15 uur

woensdag 13 februari

14:00 - 15:15 uur

De lesjesavonden zijn op:

maandag 3 december

19:30 - 21:00 uur

donderdag 17 januari

19:30 - 21:00 uur

woensdag 23 januari

19:30 - 21:00 uur

Aanmelden voor een lesjesavond

Aanmelden voor school-in-bedrijf
Je kunt je vanaf 16 november aanmelden via onze
website: www.stanislascollege.nl/westplantsoen

Je kunt je vanaf 16 november aanmelden via onze
website: www.stanislascollege.nl/westplantsoen

Volg ons ook op Facebook en Instagram en ontdek nog meer over onze school
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Wat een feest, 100% van de kandaten geslaagd
voor Anglia-examens. Deze 90 leerlingen hebben
extra Engels gevolgd.

StanislasWestplantsoen De toneelgroep voerde
het stuk The Cube op. Het was een geweldige
voorstelling! #toneel #SsToneD #drama #cube

Vind ik leuk

Reageren

Delen

StanislasWestplantsoen Klas 1B was,
ondanks de warmte, cool bezig vandaag.
#brugklas #skiles #alpinesports

...
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Beste leerling

Beste ouder

Jij bent goed zoals je bent! Je bent op zoek naar een

Uw kind is uniek en mag er zijn. Dat gevoel geven we

school waar je het fijn hebt en waar je goed kunt le-

onze leerlingen mee. Op onze school maken de leer-

ren. Het Stanislas Westplantsoen is een gezellige

lingen een flinke ontwikkeling door. Wij zijn er om hen

school met veel bijzondere vakken en activiteiten. Zo

daar bij te ondersteunen en aan te moedigen, samen

kun je je schooltijd nog waardevoller maken.

met u. Goed onderwijs is de basis, maar daarnaast

Kom vooral een keer langs want dan merk je vanzelf

bieden we tal van extra activiteiten waarmee uw kind

of onze school bij jou past!

zijn/haar talenten op vele gebieden kan ontwikkelen. Hiermee wordt de opleiding extra waardevol. In
de school zijn veel mogelijkheden voor extra begeleiding. Ook daarvoor geldt dat ieder kind uniek is en
dat we samen kijken naar wat uw kind nodig heeft.
We nodigen u graag uit om een keer te komen kennismaken.

Brugklas & Chromebook

De zachte landing: wennen aan de school

Je wordt op basis van het advies van de basisschool

We willen je zo goed mogelijk laten wennen aan onze

en het onderwijskundig rapport geplaatst in de havo/

school. Tot eind november hebben we daarom extra aan-

vwo-, vwo- of vwo-plusbrugklas.

dacht voor groepsvorming, leren plannen en leren leren.

Aan het begin van de brugklas krijg je je eigen Chrome-

Dit gebeurt in alle rust en zonder prestatiedruk.

book. Dit dunne en lichte device neem je elke dag mee
naar school. In de les wordt gewerkt met boeken,
schriften én met je Chromebook. Op die manier

Vwo-plusklas

kun je op je eigen niveau oefenen en kunnen de

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

docenten beter rekening houden met jouw ma-

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

nier van werken en leren.

lesstof wordt ingekort, waardoor ruimte ontstaat om
extra vakken aan te bieden. Deze zijn: Chinese cultuur,
denklessen, klassieke vorming, debatteren/presenteren
en science. Als je deze klas goed aankunt, kun je doorstromen naar het gymnasium-plus.
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CHINEES VAN HET CONFICIUS INSTITUUT ZEILKAMP
DRAMA EXCURSIES

3D-ONTWERPEN

GRIEKENLANDREIS
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EXTRA SPORTVAK LO2
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AFDELINGSDAGEN SCHAAKCLUB ROMEINS KAMP

OLYMPIADES TAALKUNDE

SCHOOLFEESTEN

TECH CHALLENGE SCIENCE

EXTRA EXAMENVAKKEN

en

STANISLASDAG BRUGKLASKAMP

EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT

CHROMEBOOK VWO-PLUSKLAS LEERLINGENRAAD DENKLESSEN

CAMBRIDGE TRACK STANISLAS TECH TEAM MUZIEK

OPEN PODIUM CHINESE

CULTUUR PRE-UNIVERSITY

SPAANSE DELE EXAMEN VAN HET INSTITUTO CERVANTE

ARCHEOLOGIE

GOEDE DOELEN-ACTIES MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN
DUITS VAN HET GOETHE INSTITUT ORKEST FILOSOFIE

TALENREIS KOOR INTERSCOLAIR SPORTTOERNOOI
SCHOOLKRANT PYTHIA
TECHNISCH ONTWERPEN

LOOPBAANORIËNTATIE

WISKUNDE D

DIPLÔME D’ ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE

BEWEGEN SPORT & MAATSCHAPPIJ

ACROBATIEK

ONDERZOEKEN & ONTWERPEN TONEEL

ITALIËREIS
Begeleiding op maat
Elke klas heeft een mentor. De mentor geeft naast zijn/
haar vakles ook mentorlessen aan de klas. In deze lessen
wordt aandacht besteed aan de overgang naar de middelbare school, studievaardigheden, groepsvorming en sociale vaardigheden.
Als je meer ondersteuning nodig hebt, overleggen we met
jou en je ouders hoe we die het beste kunnen bieden. Er zijn
diverse specialisten in de school aanwezig, waardoor we
begeleiding op maat kunnen bieden

Extra begeleiding in de brugklas
Als we denken dat je begeleiding nodig hebt, nodigen we je uit voor een
wekelijks BOB-uur. BOB betekent Begeleiding en Ondersteuning Brugklas. Je kunt ondersteuning krijgen voor vakken of omdat je moeite hebt
met het wennen aan de middelbare school of het plannen van huiswerk.

ES

Havo in het kort
Vanaf de tweede klas kun je op de havo kiezen voor
verschillende modules. Je krijgt dan naast de gewone vakken les in een onderdeel waarin jij geïnteresseerd bent: technisch ontwerpen, sport of muziek.

Atheneum in het kort
Op het atheneum bieden we de keuzevakken Onderzoeken & Ontwerpen en Economie & Ondernemen aan.
Hierbij werk je in groepjes aan projecten en ga je op bezoek bij bedrijven en fabrieken. Deze vakken kun je in de
tweede en derde klas volgen.

Gymnasium in het kort
Ons gymnasium scoort al jaren hoog, niet alleen op
cijfers maar ook op klassieke vorming en onderlinge
verbondenheid. De vwo-plusbrugklas heeft een vervolg
in klas 2 en 3: het gymnasium-plus. Ook hier krijg je
extra vakken, waaronder: archeologie, filosofie, drama,
3D-ontwerpen en informatica.
Wil je meer weten over het aanbod op de
havo, het atheneum of het gymnasium?
Check onze website of bezoek onze school!

Meer dan een diploma!
Het Stanislascollege Westplantsoen biedt een wereld vol
mogelijkheden zoals je ziet in de bol hiernaast. Je kunt
ambitieuze programma’s volgen op diverse universiteiten. Ook kun je kiezen voor vakken die je niet op iedere
school tegenkomt zoals: filosofie, Spaans, Chinees, wiskunde D, informatica, bewegen sport & maatschappij en
maatschappijwetenschappen. Zo kun je je vakkenpakket
nog beter afstemmen op jouw talenten en krijg je de kans
om je extra goed te ontwikkelen.
Versterkt taalonderwijs
Gedurende je schooltijd kun je erkende certificaten behalen
voor de talen Chinees, Spaans, Engels (Cambridge Track),
Frans en Duits. Deze zijn een waardevolle aanvulling op je
diploma. Bovendien kun je zo de toegang tot buitenlandse
studie of stageplaats vergemakkelijken.

Aanmelden

Aanmelden voor leerlingen die wonen in Den Haag,

Ouders/verzorgers kunnen hun kind aanmelden vanaf 9

Rijswijk, Leidschendam, Voorburg of Leidschenveen

februari. Het aanmeldformulier kan worden geprint vanaf

Ouders/verzorgers kunnen hun kind aanmelden tussen 9

onze website of worden opgehaald bij de receptie van onze

en 23 februari. Ouders/verzorgers kunnen een apart aan-

school. Het ingevulde formulier kan worden ingeleverd bij

meldformulier aan de basisschool vragen, waarmee zij hun

de receptie van onze school of worden opgestuurd naar:

kind kunnen aanmelden op een school in Delft. Zij kunnen

Stanislascollege Westplantsoen, t.a.v. aanmelding, West-

ook gebruik maken van ons eigen aanmeldformulier.

plantsoen 71, 2613 GK Delft

Meer informatie over de aanmelding voor leerlingen in Den
Haag, staat op www.bovohaaglanden.nl

Plaatsing en toelating
Leerlingen die uiterlijk 23 februari zijn aangemeld, kunnen

Vragen

gegarandeerd geplaatst worden, mits het advies passend

Bij vragen over de aanmelding, toelating of onze school

is. Deze leerlingen krijgen uiterlijk 6 april bericht over de

kunnen ouders/verzorgers contact met ons opnemen via

toelating.

de contactgegevens hieronder.

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

Westplantsoen
Westplantsoen 71
2613 AG Delft
(015) 750 60 50
scw@stanislascollege.nl
www.stanislascollege.nl
@Stanislascollege
Westplantsoen
@StanislasWestplantsoen

