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Beste ouders/verzorgers, 

De eerste  zeven weken zitten er op, de herfstvakantie staat voor de deur,  

het is dus weer tijd voor een eerste nieuwsbrief.  Zeven  weken lijkt kort,  

maar er is weer genoeg te vertellen. 

De brugklassers zitten nog midden in de Zachte Landing. Na een 

introductieperiode waarin ze wegwijs zijn gemaakt, zitten ze al helemaal 

in het ritme van naar school gaan, lessen  volgen, pauze houden om daarna  

thuis nog even aan het huiswerk te gaan. Nog geen vier maanden geleden 

zaten zij nog in een klas op de basisschool met een of twee leerkrachten 

in een eigen lokaal. Ik vind het elk jaar weer bijzonder te zien dat kinderen 

zo snel wennen aan een nieuwe situatie. 

Dit jaar zijn ook wij een rookvrije school geworden en dat is van begin af 

aan goed gegaan. Wat minder goed gegaan is, is de uitlevering van de 

boeken. Een deel van de leerlingen  kreeg  bij de start van het jaar geen 

pakket óf een onvolledig pakket en er zijn zelfs nu nog leerlingen die niet 

alle boeken hebben gekregen.  We zijn in gesprek met het bedrijf dat dit 

voor ons regelt, zij erkennen dat zij dit jaar tekort geschoten zijn. Samen 

met hen hebben we geprobeerd het probleem zo snel mogelijk en zo goed 

mogelijk op te lossen, maar dat is in lang niet alle gevallen goed gelukt is. 

Dat spijt ons zeer .

Eind september was er onze jaarlijkse afdelingendag. Iedere leerling en 

medewerker gaat  op zo’n dag op pad. De kop van het schooljaar is eraf en 

dat blijkt iedere jaar weer een goed  moment om iets leuks te gaan doen 

met de klas en de tijd te nemen om elkaar beter te leren kennen.  Met 

foto’s en verhalen nemen we u in deze Nieuwsbrief mee naar enkele van 

deze activiteiten. 

Verder vindt u in de Nieuwsbrief 

informatie over onze onderwijskundige 

ontwikkelingen, wordt u bijgepraat over het 

versterkte mentoraat en examenresultaten 

en vertellen we u met trots dat ons 

Roboticateam een award gekregen heeft, 

uitgereikt door koningin Maxima. 

Ik wens u namens het hele team een 

heerlijke herfstvakantie toe. 

Sonja de Kreij
rector
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In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u reeds geïnformeerd over de 
invulling van onze leerlingbegeleiding. U heeft als ouder gemerkt 
dat de invulling van ons mentoraat de laatste jaren veranderd 
is. Wij hebben ons mentoraat geïntensiveerd om meer tijd te 
hebben voor één op  één contact tussen mentor en leerling. 
Uiteraard, zonder hierbij het belang van het groepsproces uit het 
oog te verliezen. 

Niet over maar mét onze leerlingen praten

Centraal in onze aanpak staat het uitgangspunt dat we niet over onze 

leerlingen praten maar met onze leerlingen praten. Hierbij is he doel om 

onze leerlingen meer zelfinzicht te geven en hen meer eigenaar te maken 

van hun eigen leerproces.

Dit jaar pakken we door met onze visie op leerlingbegeleiding. Wellicht 

heeft u als ouder bij de start van het schooljaar een MOL-gesprek (Mentor-

Ouder-Leerling) gevoerd ter kennismaking met de nieuwe mentor van uw 

kind. In de week van 25 november staat een nieuwe ronde MOL-gesprekken 

gepland. Vanuit de afdeling waar uw kind onderwijs volgt zult u hier meer 

informatie over ontvangen.

In gesprek 
       met onze leerlingen

Leerling-docent-middagen

Nieuw in deze week zijn de leerling-

docentmiddagen. Op dinsdag 26 en 

woensdag 27 november volgen de leerlingen 

een verkort lesrooster. Op de lesvrije middag 

staan verdiepende gesprekken gepland 

tussen leerling en docent. Uiteraard hebben 

leerlingen nu in de reguliere lessituaties 

ook gesprekken met hun docent. De praktijk 

leert echter dat de tijd in sommige gevallen 

ontbreekt om echt de diepte in te gaan voor 

een specifiek vak. Door hier nadrukkelijk 

tijd voor vrij te maken verwachten wij onze 

leerlingen meer richting te kunnen waar 

zij de rest van het jaar profijt van hebben. 

Bovendien kunnen de leerlingen de nieuwe 

zelfinzichten tijdens het MOL-gesprek 

direct delen met de mentor en u als ouder.

Docenten kunnen door de extra tijd de les 

afwisselender indelen en meer persoonlijke 

aandacht geven aan de leerlingen. De 

lestijden zijn nog altijd van (ongeveer) 8.30 

tot 15.00 uur voor de onderbouw. Voor de 

bovenbouw kan dit soms ook  16.00 uur 

worden.

Voor in de agenda: 

Donderdagavond 28 november 

organiseren wij een informatieavond 

over de veranderingen in ons onderwijs. 

Half november ontvangt u een 

uitnodiging voor deze avond. 

Vanaf schooljaar 2020-2021 starten wij met een verandering 
in ons onderwijs. Leerlingen krijgen maatwerk en de duur van 
lesuren verandert.

We hebben de lessentabel aangepast om tijd vrij te maken voor 

maatwerkuren. Leerlingen krijgen straks wekelijks 3 of 4 maatwerkuren. 

Tijdens deze uren kunnen ze kiezen voor een extra les in een vak dat ze 

moeilijk vinden (verbeteren), voor een extra vak/iets vakoverstijgends 

(verbreden) of voor extra stof voor een vak waar ze goed in zijn 

(verdiepen). Op deze manier sluiten de lessen beter aan op wat leerlingen 

leuk vinden, op wat ze nodig hebben én gaan ze  effectiever met hun tijd 

om.  Dit alles om ervoor te zorgen dat leerlingen ook zelf kunnen kiezen 

wat ze nodig hebben. Ze zullen samen met de mentor overleggen welke 

maatwerklessen ze het beste voor hen geschikt zijn.

Een tweede verandering is dat de lessen vanaf komend schooljaar 60 

minuten duren. Hierdoor zijn er minder verschillende lessen per dag en 

minder leswisselingen. Dit zorgt voor meer rust in de schooldag en in 

de school. 

Verandering 
        in ons onderwijs! 

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

verbreedt in wat jouw passie heeft!
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Sfeerimpressie van de promotio’s en diploma-uitreiking

Woensdag 2 oktober heeft het Stanislas Tech Team de 
ScienceMaker Award ontvangen. Deze Award wordt uitgereikt 
aan leerlingen tussen de tien en achttien jaar die een bijzondere 
prestatie hebben verricht of uitvinding hebben gedaan op het 
gebied van wetenschap, technologie of maken. 

First Tech Challenge

Het Stanislas Tech Team deed afgelopen jaar succesvol mee aan de First 

Tech Challenge. Een wedstrijd waarbij er een robot moet worden gebouwd 

die zowel autonoom als bestuurd zo snel mogelijk allerlei opdrachten 

moet kunnen uitvoeren. Het Stanislas Tech Team mocht de ScienceMaker 

Award in ontvangst nemen omdat het de finale van het NK haalde, de  

Europese wedstrijd in Italië won en deelnam aan het WK in Detroit.

Het was de vijfde keer dat deze award werd uitgereikt en omdat het dus 

een lustrumjaar was, was koningin Maxima aanwezig. De uitreiking vond 

plaats in het spoorwegmuseum in Utrecht.

Vorige week ontvingen de leerlingen van het Stanislas Tech Team een 

e-mail waarin stond dat koningin Maxima hun stand op de expo zou 

bezoeken en dat zij dus aan de koningin mochten vertellen wat ze allemaal 

hadden gedaan. 

Stanislas Tech Team ontvangt ScienceMaker Award 
                                            en ontmoet koningin Maxima

Na afloop van het bezoek van de koningin 

werd er nog een groepsfoto gemaakt 

en werd het team geïnterviewd voor de 

TV. Een gedeelte van het interview is via 

de volgende link terug te zien: https://

blauwbloed.eo.nl/artikel/2019/10/video-

maxima-door-de-regen-voor-uitreiking-

sciencemakers-awards/

Het volledige interview was zaterdag 5 

oktober te zien bij Blauw Bloed op NPO 2. 

Ook dit jaar doet het Stanislas College 

Westplantsoen weer mee aan de First 

Tech Challenge en wel met twee teams: 

de Stanislas Academy en het Stanislas 

Tech Team. Op zondag 1 december is er 

een kwalificatiewedstrijd voor het NK op 

het Westplantsoen. Deze wedstrijd is voor 

iedereen gratis toegankelijk. 

Meer informatie over het Stanislas Tech 

Team staat op hun eigen website:

www.stanislastechteam.nl 

https://blauwbloed.eo.nl/artikel/2019/10/video-maxima-door-de-regen-voor-uitreiking-sciencemakers-aw
https://blauwbloed.eo.nl/artikel/2019/10/video-maxima-door-de-regen-voor-uitreiking-sciencemakers-aw
https://blauwbloed.eo.nl/artikel/2019/10/video-maxima-door-de-regen-voor-uitreiking-sciencemakers-aw
https://blauwbloed.eo.nl/artikel/2019/10/video-maxima-door-de-regen-voor-uitreiking-sciencemakers-aw
http://stanislastechteam.nl
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Slaven die vechten voor vrijheid, en dat 

soms bijna in hun blote billen; het zorgde 

voor veel hilariteit.

En de regen? Die hebben we maar even 

moeten trotseren. Wonder boven wonder 

hielden we het bijna de hele dag droog. In 

sommige bussen was het op de terugweg 

wel erg stil. Toch best vermoeiend, zo’n dag 

op pad. Saai? Dat zeker niet. Leerzaam? Dat 

gelukkig wel. Missie geslaagd!

Regen, regen en nog eens regen… De weersvoorspelling voor 
vrijdag 27 september was allesbehalve goed. En nu de bussen 
vlak van tevoren ook nog eens werden afgebeld leek het hele 
uitje naar het Archeon letterlijk in het water te vallen. Maar 
toen, een klein zonnestraaltje, een enkele blauwe wolk én een 
busmaatschappij die ons uit de brand hielp: we konden op pad!

Met ruim 400 personen vertrokken we 

die vrijdag richting het Archeon. In het 

park gingen de leerlingen zelf op pad. Met 

behulp van een opdrachtenboekje werd 

er van alles geleerd over de prehistorie, 

de Romeinse tijd en de middeleeuwen. 

Leerlingen konden ter plekke meedoen 

aan activiteiten van de verschillende 

periodes: een armmassage in een 

Romeinsbadhuis, een kaarsje maken in 

de Middeleeuwen en een broodje bakken 

in een prehistorische hut. Het hoogtepunt 

was zoals altijd natuurlijk het heuse 

gladiatorengevecht. 

Afdelingendag brugklas: Archeon

Op vrijdag verzamelde atheneum 3 in 

Hoek van Holland voor een spoedcursus 

Golfsurfen. Naast het golfsurfen konden er 

op het strand nog allerlei andere activiteiten 

gedaan worden

De leerlingen van atheneum 2 zijn op donderdag 26 september 
en vrijdag 27 september op introductiekamp geweest naar 
Arnhem. In Arnhem werden de leerlingen in groepjes verdeeld om 
zoveel mogelijk opdrachten te volbrengen. Aan het einde van de 
middag mochten de leerlingen geheel gratis boodschappen doen 
bij het failliete ‘prijsvechter’. De prijsuitreiking voor de opdracht 
in Arnhem was daardoor niet meer nodig.

Na een bosspel in de 

stromende regen en een 

disco in het Stayokay verblijf 

bleven de meeste leerlingen 

moe maar voldaan lange tijd 

wakker. Na een korte nacht 

en een sportieve ochtend 

reden we na de lunch terug 

naar Delft.  De begeleiding 

kijkt terug op een geslaagd 

kamp met een leuke groep 

leerlingen.

Afdelingendag Atheneum Onderbouw



Nieuwsbrief      

<< PAGINA 5 VAN 7 >>

APRIL 2019

 

Op de afdelingendag op 27 september is havo 2 gaan sporten bij 
X TU Delft. De leerlingen hebben bekende en onbekende sporten 
gedaan zoals Lacrosse, frisbee, handbal en een survivalparcours. 
Op een korte regenbui na, aan het begin van de activiteiten, 
hebben de leerlingen droog kunnen sporten en zelfs in de zon 
kunnen lunchen. 

Havo 3 is naar Antwerpen geweest. Het MAS (Museum aan de Stroom) 

en de stadswandeling stonden weer op het programma. We hadden heel 

erg veel geluk met het weer, want het is bijna de hele dag droog geweest. 

Op het laatst kregen we nog wat spatjes regen mee. De busreis duurde op 

de terugweg wel erg lang door allerlei vertragingen, maar uiteindelijk is 

iedereen weer heelhuids teruggekomen in Delft na een leuke, lange dag!

Afdelingendag Havo onderbouw

Gelukkig werkte het weer op vrijdag 
27 september mee want toen 
heeft Havo 4 den Haag bezocht en 
onder andere een kijkje genomen 
in de tweede kamer. Verder was er 
een debatwedstrijd en de dag werd 
afgesloten met een speurtocht door 
de stad. 

Havo 5 bracht een bezoek aan 

verschillende musea in Amsterdam 

waaronder het van Goghmuseum en 

de Hermitage waar de juwelen van de 

Tsaar werden bekeken. Na afloop van 

het museumbezoek gingen de leerlingen 

op pad met ieder een eigen alternatieve 

selfietour. Zo was er de Amsterdamse 

helden tour, de snacktour en de decadente 

tour.

Afdelingendag 
         Havo bovenbouw
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Dit jaar was het reisdoel van de vijfjaarlijkse Lustrumexpeditie 
voor het gymnasium de stad Ieper en omgeving. Met ongeveer 
460 leerlingen en 40 man staf sloegen wij ons kampement op 
op Scoutingterrein Lammerschans. 

Gedurende de dag verdiepten alle jaarlagen zich in de gebeurtenissen van 

1914-1918 in en rond Ieper (Passchendaele, Tyne Cot Cemetery) maar 

daarnaast was er ook ruimte voor het verkennen van het hedendaagse 

centrum van de stad door middel van wandelingen onder de grond (Dieper 

in Ieper), Cityhunts of een puzzeltocht. Gepensioneerde collega’s zorgden 

voor de maaltijden en oudleerlingen stonden ons op vele gebieden met raad 

en daad bij. Een indrukwekkend moment was met deze hele groep mede 

getuige te mogen zijn van het blazen van The last Post bij de Menenpoort 

in Ieper. Ondanks de redelijk Spartaanse kampeeromstandigheden en het 

regenachtige weer kijken we terug op een machtig mooi avontuur. 

Hieronder een impressie. 

Gymnasium
        op expeditie naar Ieper

Pubquiz in de grote tent

Last Post bij  Menenpoort

Workshop archeologie

Begraafplaats Tyne Cot bij Passchendaele

Loopgraaf bij Passchendaele
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Resultaten schooljaar 2018-2019 

Ook de slagingspercentages voor schooljaar 

18/19 en het gemiddelde CE-cijfer in 

schooljaar 18/19 zijn al bekend en zijn te 

vinden op Vensters/Scholen op de kaart. 

In de plaatjes hiernaast staan de  onze onderwijsresultaten 
van onze school voor 2019 zoals aangeleverd door de 
inspectie. (De inspectie bekijkt voor deze berekening de 
resultaten van de schooljaren 15/16, 16/17 en 17/18.) 
Op het overzicht is te zien dat we het goed doen; we zijn 
dan ook zeer tevreden met deze mooie resultaten. 

Bij de Onderbouwpositie t.o.v. advies po” wordt de positie van de 

leerling in klas 3 vergeleken met het advies van de basisschool. 

Bij het driejaartotaal van dit kenmerk zitten we boven de norm 

(norm = 4,75%). 

Bij de Onderbouwsnelheid, waarbij wordt gekeken naar het 

percentage leerlingen dat een onvertraagde studievoortgang 

heeft in leerjaar 1 en 2, zitten we ook boven de norm (norm = 

94,94%).

Voor het Bovenbouwsucces wordt gekeken naar hoeveel procent 

van de leerlingen zonder studievertraging vanaf klas 3 zijn 

diploma behaalt. Ook hier zitten we voor zowel havo- al vwo-

percentages boven de norm.

Hetzelfde geldt voor de “Examencijfers (3-jaarstotaal)”, waarbij wordt 

gekeken naar het gemiddeld cijfer van het CE (Centraal Examen) van alle 

vakken per afdeling.

Resultaten om trots op te zijn!


