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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Mijn inleiding van Nieuwsbrief 1 eindigde ik met de voorspelling dat 2021 

door Covid-19 ook weer een bijzonder jaar zou gaan worden. Ik zou bijna 

zeggen: ‘dat is gelukt’, maar dat klinkt vreemd als dat bijzondere vooral 

ligt in het aanpassen van ons onderwijs aan de ontwikkelingen op het 

gebied van het coronavirus. 

Na ruim twee maanden lessen op afstand mochten onze deuren weer 

open en konden we begin maart starten met hybride onderwijs. Ondanks 

dat het hybride onderwijs veel van leerlingen en collega’s vraagt en ze-

ker niet optimaal werkt, is het voor ons en voor iedereen fijn om weer op 

school te mogen zijn. Gezien de ontwikkelingen rond het virus verwacht ik 

dat we voorlopig op deze manier blijven werken, ook al blijft de hoop en de 

wens dat, zodra het kan, we iedereen weer op school mogen ontvangen. 

In deze nieuwsbrief praten we u bij over de werving en aanmelding, het Na-

tionaal Programma Onderwijs en andere interessante en leuke thema’s. 

Ook wil ik in deze brief vertellen dat ik na zes jaar met veel plezier op het 

Stanislascollege Westplantsoen gewerkt te hebben, het voornemen heb 

om per 1 augustus 2021 met pensioen te gaan. 

Ik ga de leerlingen, het team en het mooie 

werk enorm missen én kijk ook uit naar een 

leven met tijd voor nieuwe dingen. 

Ik ben blij met u te delen dat Jeroen van der 

Kraan per 1 augustus de nieuwe rector gaat 

worden van Stanislascollege Westplant-

soen. Omdat hij nu al werkzaam is als con-

rector, is hij bekend met alles wat er speelt. 

Jeroen kan rekenen op goed samenspel bin-

nen de schoolleiding en het team. Ik heb er 

alle vertrouwen in dat hij samen met alle 

betrokkenen in de komende jaren de school 

verder zal ontwikkelen. 

Er komen nog een paar spannende maan-

den aan. Na de meivakantie start het ex-

amen. De voorexamenklassen hebben 

nog twee maanden tot de zomervakantie, 

waarin zij steeds meer hun ritme van het 

schoolgaan en leren terug zullen vinden.  

Namens het team wens ik u een mooie 

lente en zomer toe, in de hoop dat we door 

telkens minder afstand te hoeven nemen  

steeds meer ruimte krijgen om te leven!

Namens het team,

Sonja de Kreij

rector

< Foto: de huidige rector Sonja de Kreij en 

de toekomstig rector Jeroen van der Kraan.

pag. 1

pag. 2

pag. 2

pag. 3

pag. 4

pag. 5



Nieuwsbrief      

<< PAGINA 2 VAN 5 >>

APRIL 2021

Ook dit schooljaar hebben we ons onderwijs op een andere wij-
ze vorm moeten geven dan we oorspronkelijk van plan waren. 
Tot en met half december hebben we gewoon kunnen draaien, 
hierna werden alle lessen noodgedwongen digitaal en hebben we 
zelfs een digitale toetsweek gehad. Op dit moment draaien we 
hybride lessen, de helft van de leerlingen zit fysiek in de klas en 
de andere helft zit digitaal vanaf thuis in de les.

Gelukkig hebben we het wel voor elkaar gekregen om toetsweek 3 voor alle 

leerlingen fysiek op school te kunnen houden.

We merken dat de leerlingen serieus met alle uitdagingen omgaan en hun 

best doen om goed te scoren voor hun toetsen. Tot nu toe zijn we ook niet 

ontevreden over de resultaten die gehaald worden.

Adviezen en richtlijnen voor de bevordering

SstToneD (Sint Stanislas Toneel Delft) speelt al sinds 
mensenheugenis ieder jaar een toneelstuk voor pu-
bliek. Vorig jaar resulteerde dat in 2084, dat precies 
één week voor de lockdown plaatsvond.

Dit schooljaar moest het dus anders aangepakt worden. Co-

vid-19 waart nog steeds rond en optreden voor publiek is niet 

mogelijk. Om deze reden hebben we tussen 1 en 12 april een film 

gemaakt van een toneelstuk: Sacta!

Sacta gaat over een groep middelbare scholieren die een theater-

productie in elkaar zetten. Echter zijn de spelers niet al te best, 

onder- of overschatten zij zichzelf schromelijk en wordt het stuk 

gefinancierd door een schimmige multinational die constant re-

clame voor zichzelf maakt, Sacta....

De film is een unieke kijk op amateurtheater, consumentisme en de 

esthetische invloed van Amerikaanse cultuur op Nederland.

De film willen we natuurlijk niet voor onszelf houden. 

Na de meivakatie organiseren we een stream-event voor iedereen die 

de film wil zien. Zodra de datum bekend is, plaatsen we deze op de 

website en op onze kanalen op Facebook en Instagram.

Tim van Kaam & David Lvov

Wat betreft de overgang houden we ons in 

principe aan de richtlijnen voor bevordering 

die in de schoolgids op de website te vin-

den zijn. Natuurlijk kijken we bij de over-

gang naast de cijfers ook naar de ontwik-

keling die een leerling heeft doorgemaakt, 

op basis daarvan kunnen we eventueel af-

wijken van de richtlijnen. Voor de brugklas 

geldt dat ook nagedacht wordt over andere 

scenario’s om leerlingen kansrijk en suc-

cesvol te bevorderen. De brugklasouders 

zijn hierover ingelicht op een online ouder-

avond.

Klik hier om de richtlijnen van 

de bevorderingen te bekijken.

SACTA door Sint Stanislas Toneel Delft

https://www.stanislascollege.nl/westplantsoen/leerlingen/toetsen-examens-en-normering/
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Wat betekent dit voor uw kind?

Aan de hand van de cijfers die uw kind 

tot nu toe heeft behaald bepalen we of 

er sprake is van een achterstand in ver-

gelijking met de scores van vorig jaar 

en die van medeleerlingen. Deze infor-

matie kunnen we uit het leerlingvolg-

systeem halen. 

Indien nodig nemen we daarnaast een 

extra toets af om te bepalen waar uw 

kind staat qua leerontwikkeling. We 

willen ook graag weten of uw kind een 

achterstand heeft opgelopen op soci-

aal-emotioneel gebied en hoe het met 

uw kind gaat (welbevinden). Dit zullen 

we ook met uw kind bespreken tijdens 

mentorgesprekken. 

Na de meivakantie informeren we u 

over de uitkomsten van de analyse en 

de leerlijn van uw kind. Samen met u en 

uw kind bepalen we wat een passend 

vervolgtraject is. De mentor neemt 

hierover contact met u op.

Meer informatie over het NPO

U heeft misschien wel gehoord van het Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO) dat het kabinet enkele weken geleden heeft 
aangekondigd. Het kabinet stelt 8,5 miljard euro voor het on-
derwijs beschikbaar om de achterstanden die leerlingen hebben 
opgelopen tijdens de coronacrisis in te lopen. Ook het Stanislas-
college Westplantsoen ontvangt hiervoor een bedrag.

Het afgelopen jaar hebben wij ons extra ingespannen om het onderwijs 

aan onze leerlingen zoveel mogelijk door te laten gaan tijdens de lock-

downs. Dat neemt echter niet weg dat veel van onze leerlingen achter-

standen hebben opgelopen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel en op 

het gebied van persoonlijk welbevinden. 

Ook in deze fase - waar gelukkig een deel van het onderwijs weer op school 

mag plaatsvinden - is de kans groot dat leerlingen verdere vertraging op-

lopen.

De schoolleiding van het Stanislascollege Westplantsoen brengt op dit 

moment  samen met een team van docenten in kaart welke achterstan-

den leerlingen hebben opgelopen door de coronacrisis. Er wordt hierbij per 

leerling en per vak gekeken of en welke achterstand is opgelopen. De ana-

lyse richt zich op leerontwikkeling, sociale ontwikkeling en welbevinden 

van leerlingen. Deze analyse wordt na verwachting in mei wordt afgerond.

Vervolgens wordt bekeken wat docenten nodig hebben om de leerlingen 

bij hun achterstand te ondersteunen en of daar externe expertise bij nodig 

is. Op grond van de hiervan wordt een plan opgesteld waarmee de leerlin-

gen de achterstanden kunnen inhalen. Hierin worden maatregelen voor 

de korte termijn opgenomen, bijvoorbeeld om te zorgen dat leerlingen 

goed hun eindexamen in gaan, en maatregelen voor de langere termijn. 

De maatregelen kunnen per leerjaar en per leerling verschillen.

In de school is een klankbordgroep met ouders, leerlingen en docenten 

actief die meedenkten meepraat over de aanpak. De Medezeggenschaps-

raad moet uiteindelijk instemmen met plan.

Nationaal Programma Onderwijs
                        extra geld voor het inlopen van achterstanden door Covid-19

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/nationaal-programma-onderwijs
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rol werd vervuld door Noa Ruigrok van de 

Werve, student aan het Koninklijk Conser-

vatorium in Den Haag en stagiair op onze 

school.  

De livestream bood voor de online luiste-

raars ook een chatmogelijkheid; de vele 

positieve reacties toonden een grote waar-

dering voor de muzikale prestaties van de 

leerlingen en maakten duidelijk dat het ge-

mis aan concerten enorm wordt gevoeld. 

Wij zijn trots op de 17 fantastische eind-

examenleerlingen muziek en zijn blij dat  

het is gelukt om, ondanks de vele beperkin-

gen, een mooi podium en publiek voor hun 

te kunnen bieden.

Namens de vakgroep Muziek, 

Kees van der Linden

Op woensdagmiddag 14 april jongstleden organiseerde de vak-
groep muziek het eindexamenconcert voor vwo 6. Normaal ge-
sproken vindt dit jaarlijks plaats in onze kapel, in aanwezigheid 
van publiek. Aangezien concerten met publiek op dit moment 
niet zijn toegestaan bood Theater De Veste een enorme uit-
komst. Dankzij een professionele livestream konden veel men-
sen alsnog getuige zijn van 17 prachtige optredens.

Het eindexamenconcert is voor de bovenbouwleerlingen met muziek in 

hun pakket hun schoolexamen; het vormt de praktische afsluiting van drie 

jaar muzieklessen waarin - naast het zingen en spelen van muziekstukken 

- ook gewerkt wordt aan muziekgeschiedenis, muziektheorie, leren luiste-

ren naar muziek, analyseren en componeren. 

De leerlingen hebben het cijfer voor hun optreden, beoordeeld door de 

sectie Muziek, aangevuld met voormalig muziekdocent Ad van Unen, in-

middels ontvangen. Nu wacht hen nog het landelijke centraal eindexamen 

muziek.

Het concert liep gesmeerd, niet alleen dankzij de voortreffelijke samen-

werking met het theater maar ook door een goede stagemanager; deze 

Terugblik Eindexamenconcert muziek 6 vwo
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Contact met de school

telefoon  

e-mail 

website

Volg ons op

Facebook en Instagram

015 750 60 50

scw@stanislascollege.nl 

www.stanislascollege.nl
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Natuurlijk vinden wij het jammer dat leer-

lingen en ouders niet aan den lijve de mooie 

sfeer op onze school hebben kunnen proe-

ven, dat zij niet rondgelopen hebben om te 

kijken of zij zich bij ons thuis kunnen voe-

len. Toch denken wij dat leerlingen en ou-

ders die hun eerste stappen straks binnen 

zullen zetten zich op dat moment realise-

ren dat hun keuze klopt. 

Dit is Stanislascollege Westplantsoen, dit 

zijn wij.

Annette van Oosten

Conrector brugklassen

Wij waren er klaar voor: leerlingen en ouders veilig, maar wel 
persoonlijk laten kennismaken met onze school. Strak georga-
niseerd en met veel hulp van leerlingen en mentoren hadden wij 
een mooie manier bedacht voor een coronaproof rondleiding 
of proefles. We hebben dat precies één keer kunnen uitvoeren 
waarna we over moesten gaan op plan B. 

Stanislasjournaals als hoogtepunt

Plan B was alles digitaal. En weer konden wij van vooraf aan beginnen.... 

Digitaal werken geeft mogelijkheden, maar kent ook beperkingen. We 

hebben vooral gedacht in mogelijkheden met als hoogtepunt de Stanis-

lasjournaals. In negen heuse journaals, met een knipoog naar het bekende 

Sinterklaasjournaal, hebben wij onze school voor het voetlicht gebracht. 

Ieder journaal had een eigen thema dat door middel van interviews, vlogs 

en kort nieuws werd uitgediept. Afwisselend, informatief en leuk om naar 

te kijken voor zowel leerlingen als ouders. Bezoek onze website of klik op 

de afbeelding hieronder om ze terug te kijken.

Webinars & livestreams

Hiernaast hebben wij ook gezocht naar manieren waarop leerlingen en 

ouders toch digitaal hun vragen konden stellen. We hebben daarom twee 

webinars gehouden via een livestream waarbij er vragen gesteld konden 

worden in de chat. Tot slot hebben we online gesprekken gehouden voor 

de laatste vragen en kennismaking.

430 nieuwe Stanislassers!

Kwam het door plan B? Kwam het door de goede organisatie? Kwam het 

door de zekerheid die ouders en leerlingen zoeken? Kwam het door de goe-

de naam? Hoe dan ook hebben zich meer leerlingen aangemeld dan ooit: 

430 nieuwe Stanislassers zijn in aantocht.

Werving in Coronatijd

https://www.facebook.com/stanislascollegewestplantsoen
https://www.instagram.com/stanislaswestplantsoen/
https://www.stanislascollege.nl/westplantsoen/groep-7-8/stanislasjournaals/

