
Beste leerlingen, 
 
 
Met deze brief informeren wij je over twee dingen die in april voor jou op de agenda stonden: 
de Huizenmarkt en de pluscertificatenuitreiking. 
 
De Huizenmarkt 
Momenteel hebben jullie al de nodige stappen gezet voor de overgang naar de bovenbouw. 
Naast alle soms moeilijke keuzes rond het vakkenpakket moeten jullie ook kennismaken met 
de begeleiding in de bovenbouw en jullie oriënteren op de verschillende Huizen. Normaal 
gesproken organiseren we daarvoor een Huizenmarkt. Vanwege de uitzonderlijke 
omstandigheden is dat helaas onmogelijk en verplaatsen wij de markt naar onze digitale 
omgeving. 
 
Huizen  
In de bovenbouw van het gymnasium is de stamklas niet langer de basis voor de  mentorgroep. 
In plaats daarvan is het mentoraat verticaal georganiseerd: de mentorgroepen bestaan uit 
vierde-, vijfde- en zesdeklassers. Deze groepen heten ‘Huizen’, de mentoren ‘tutoren’.  
De verticale indeling van het tutoraat zorgt ervoor dat jullie in de bovenbouw mensen uit 
verschillende jaarlagen leren kennen, waardoor jullie nog makkelijker jullie eigen plaats 
vinden in onze afdeling. Bovendien leren jullie dan door jullie verschillende achtergronden en 
ervaringen veel van elkaar. Een ander voordeel van deze organisatievorm is dat de tutor 
gedurende de hele bovenbouw-carrière de persoonlijke begeleider van de leerling kan blijven. 
 
Een Huis kiezen 
We willen graag dat jullie bij de belangrijke overstap van de onder- naar de bovenbouw mee 
mogen denken over het Huis waar jullie in terecht zullen komen. Vandaar de Huizenmarkt: 
een gelegenheid waarbij de leerlingen en tutoren van alle negen Huizen zich presenteren en 
de leerlingen met de Huizen kunnen kennismaken. Dit jaar verloopt de markt digitaal: jullie 
kunnen je op de Huizen oriënteren door een online inleiding en korte beschrijvingen van de 
Huizen op de ELO (jullie zijn voor deze pagina allemaal al aangemeld; de link is 
https://moodle.stanislascollege.nl/course/view.php?id=1751). Mochten jullie meer willen 
weten over een Huis, dan kunnen jullie contact opnemen met de betreffende tutor. 
Jullie kunnen je vanaf dinsdag 14 april oriënteren op de Huizen en via een ELO-pagina jullie 
voorkeur voor een Huis opgeven. Iedere leerling geeft een viertal voorkeuren op. Die 
voorkeuren vormen voor ons het uitgangspunt bij de verdeling van de leerlingen over de 
Huizen. Wij proberen iedere leerling bij een Huis van zijn of haar voorkeur in te delen, maar 
houden ook rekening met zaken als een evenwichtige verdeling tussen jongens en meisjes, en 
van leerlingen uit de verschillende jaarlagen. Jullie kunnen tot 6 mei jullie voorkeuren 
aangeven; leerlingen die geen voorkeur opgeven, worden door ons ingedeeld. 
Eind mei wordt de indeling bekend gemaakt. Normaal gesproken organiseren we in juni een 
sportieve activiteit waaraan ook de derdeklassers deelnemen. Zo kunnen jullie alvast in een 
ontspannen sfeer verder kennismaken met jullie Huis. Ook dit jaar willen we jullie alvast in 
contact brengen met jullie nieuwe mentorgroep, maar we denken nog na over een goede 
(digitale) vorm. We hopen dat dat de opmaat wordt voor een fijne tijd in de bovenbouw. 
 
 

https://moodle.stanislascollege.nl/course/view.php?id=1751


De pluscertificatenuitreiking 
Helaas zijn moeten wij de feestelijke Pluscertificatenuitreiking die gepland stond op woensdag 
15 april uitstellen. Zodra wij weten wanneer het inplannen van deze avond weer mogelijk is, 
zullen we jullie op de hoogte brengen. Ook de voorbereiding van de uitreiking zal 
waarschijnlijk moeten worden aangepast. Ook daarover krijg je dan nog informatie. 
 
Hopelijk weten jullie zo weer even genoeg. Veel succes op de Huizenmarkt! 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Judith Peterse, coördinator gymnasium onderbouw 
Hugo Koning, conrector gymnasium 
 
 
 
 

 


