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De kop is er af
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er inmiddels 
weer op. Na een lange, warme en zonnige zomer was het fijn om 
de leerlingen weer op school te mogen ontvangen.
 
Dit jaar was dit extra leuk omdat er tijdens de zomer hard gewerkt is aan 

een nog mooiere school! De Brink is namelijk volledig gerenoveerd en vol-

op voorzien van groen. Ook is de Brink beter toegankelijk vanaf het Plein 

om zo de doorloop voor de leerlingen te verbeteren. Daarnaast is er een 

watertappunt geplaatst. Hiermee wordt het nog makkelijker voor onze 

leerlingen om hun Stanislasdopper te vullen. Dit watertappunt was er niet 

geweest zonder de steun van de stichting ouders voor leerlingen. Verderop 

in deze nieuwsbrief stelt de stichting zich aan jullie voor.

In deze nieuwsbrief kunnen jullie ook lezen op welke manier de leerlingen 

op de verschillende afdelingen gestart zijn. Met veel positieve energie is 

het jaar afgetrapt. Deze energie houden we graag vast. Uiteraard door 

het aanbieden van goede en inspirerende lessen, maar natuurlijk ook met 

verbindende activiteiten zoals 

de aankomende afdelingendag 

op 23 september of de fancy-

fair tijdens de Stanislasdag in 

november.

Daarnaast stelt in deze 

nieuwsbrief ons Greenteam 

zich aan jullie voor. Leerlin-

gen en docenten zetten zich 

samen in voor het creëren van 

bewustzijn én het nemen van 

verantwoordelijkheid op het 

gebied van duurzaamheid.

Op basis van de input van do-

centen, ouders en leerlingen 

worden de maatwerklessen 

komend schooljaar nog meer 

passend bij de vraag van onze 

leerlingen. Hoe dit er precies 

uit komt te zien lezen jullie ook 

in deze nieuwsbrief.

Het komende jaar houden wij 

jullie via deze nieuwsbrieven 

op de hoogte van de ontwikke-

lingen in en om de school. 

Ik hoop en vertrouw op een 

mooi en succesvol schooljaar.

Jeroen van der Kraan

rector
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Watertappunt voor leerlingen 
Wellicht heeft u het via uw kinderen al vernomen, sinds deze 
zomer is de school een eigen watertappunt rijker. Naast het 
hoofdgebouw, op het zogenoemde ‘Buitenhof’ heeft school 
mede met uw hulp een duurzaam watertappunt kunnen  
realiseren voor gebruik door alle kinderen, medewerkers en 
bezoekers van het Stanislascollege Westplantsoen. Schoon,  
economisch èn duurzaam!
 

Dit initiatief is tot stand gekomen met een respectabele donatie van-

uit de Stichting Ouders Voor Leerlingen Westplantsoen, aangevuld met 

subsidie vanuit het programma ‘Gezonde School’, een unieke samen-

werking tussen de onderwijsraden, het RIVM en de GGD met financiële 

ondersteuning vanuit de ministeries van VWS, OCW en SZW.

Het watertappunt is geleverd door de stichting ‘Join the Pipe’ dat 100% 

van de donaties doneert aan waterprojecten in ontwikkelingslanden.

Namens eenieder, onze welgemeende dank voor uw bijdrage!

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de Stichting, stuur 

dan een berichtje naar: stichtingoudersscw@stanislascollege.nl.

We communiceren 2 á 3 keer per jaar via een korte nieuwsbrief,  

waarvan u de eerste in de herfst kunt verwachten.

Namens het bestuur, Stichting Ouders Voor Leerlingen Westplantsoen

mailto:stichtingoudersscw%40stanislascollege.nl%20?subject=
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De werkgroep relaties en seksualiteit (WRS) zoekt gespreksbege-
leiders relaties en seksualiteit. Onze leerlingen (havo/vwo) gaan 
in de derde klas met elkaar in gesprek over relaties en seksuali-
teit. Gespreksbegeleiders ondersteunen de leerlingen hierbij. 
 

De gesprekken vinden plaats in groepen van (max.) 16 leerlingen. De be-

geleider heeft als voornaamste doel om taboe rondom relaties en seksua-

liteit te doorbreken. Seks is niks engs en vooral ook leuk.

De onderwerpen die tijdens de gesprekken aan bod komen zijn: 

• relaties met ouders, vrienden

• sfeer in de klas

• onzekerheid (uiterlijk)

• verliefdheid, verkering, eerste keer

• SOA

• anticonceptie

• LHBTQIA+

• wensen & grenzen

• online activiteiten, social media waaronder  

porno en sexting

Wij zijn op zoek naar gespreksbegeleiders relaties en seksualiteit

Duidelijk is dat het klimaat veran-
dert. Vanaf dit schooljaar maakt 
het greenteam met verschillende 
acties alle Stanislassers bewust 
van hun impact hierop. 

Onze eerste actie is Milieu Maandag, 

een dag waarop er in de kantine geen 

vlees wordt verkocht en we leerlingen 

en docenten oproepen geen vlees te 

nuttigen. Een kledingswap, warme-

truiendag (en de verwarming uit) en 

een inzamelpunt voor plasticflesjes 

volgen spoedig. 

Groene groet, Geenteam SCW

Elisa Rautoiu, Elke Smit, Marlies-El-

vira Franken, Emma Rotmans, Hanna 

Aarden, Kiara Neamtu, Marijn Smets, 

Nova van der Lecq, Ysé Alaoui en 

Als begeleider begeleid je minimaal één 

gesprekkenreeks. Deze bestaat uit vijf bij-

eenkomsten van 90 minuten op vrijdagoch-

tend- of middag. Hier ontvang je een onbe-

laste vergoeding voor.

Er staat een enthousiast team van ervaren 

begeleiders voor je klaar om je in te werken.

Heb je interesse in en/of ervaring bij het 
begeleiden van gesprekken met (groe-
pen) jongeren en ben je geïnteresseerd 
om ons team te komen versterken, dan 
kun je contact opnemen met Manon de 
Bock (bocm@stanislascollege.nl) of Yoni 

Bantjes (bany@stanislascollege.nl) 

NIEUW Greenteam
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re brugklas een  

viering in de kapel gehad. Leerlingen stonden 

stil bij het thema ‘talent’ en hebben, als zij 

dat wilden, persoonlijke herinneringen met 

elkaar gedeeld en een kaarsje opgestoken. 

In het drukke schema van de brugklas mag 

ook een leuk uitje niet ontbreken. Iedere 

klas ging samen met de leerlingmentoren 

en mentor bowlen bij ‘t Karrewiel. Nog een 

speelse manier om elkaar te leren kennen.

Wij hebben de indruk dat de leerlingen goed 

geland zijn, de meesten weten verrassend 

goed de weg en de mentoren zeggen alle-

maal dat zij echt de leukste klas hebben. 

Kortom: de brugklas is klaar voor de rest 

van het schooljaar.

Namens team Brugklas,

Annette van Oosten - Conrector

Brugklasleerlingen verzamelden op dinsdag nieuwsgierig en en-
thousiast in de aula. Afscheid nemen van ouders was hier en 
daar lastig, of waren het vooral de ouders die er moeite mee 
hadden? Het is natuurlijk ook een hele stap: van oudste leerling, 
naar nieuweling op een nieuwe, veel grotere, school.

De leerlingen liepen al snel rond alsof ze niet anders gewend waren, de 

kennismakingsmiddag voor de vakantie was bij de meesten nog niet 

helemaal weggezakt. Mentoren van de brugklas hebben de leerlingen 

letterlijk en figuurlijk warm ont-

haald: in de lokalen steeg de 

temperatuur iedere minuut door 

het warme weer buiten en door 

30 stuiterende verwarminkjes in 

de klas.

Gedurende de week zijn leer-

lingen en mentoren druk bezig 

geweest met de chromebookles-

sen, zodat leerlingen goed kon-

den starten aan de eerste echte 

lesweek. Daarnaast is er veel tijd 

besteed aan kennismaken met 

elkaar en met de school. Hiervoor 

is vaak uitgeweken naar het park 

waar allerhande quizzen, renspel-

letjes, speeddaten of een kennismakingsbingo werden gehouden. Ook de 

ijszaken in het centrum van Delft hebben geweten dat het Stanislascol-

lege Westplantsoen is gestart; hun omzet is vast aanzienlijk gestegen.

Iedere klas heeft daarnaast deelgenomen aan een project over hoe je vei-

lig kunt voortbewegen in het verkeer. Onder leiding van Team Alert heb-

ben de leerlingen ervaren dat afleiding altijd op de loer ligt en dat dat 

nou juist niet de bedoeling is 

en hebben zij onderling ge-

debatteerd over de beste tips 

om een goede deelnemer aan 

het verkeer te zijn.

Onze school is ooit gesticht 

door paters Jezuïeten. De 

kapel die naast onze school 

ligt, behoort nog steeds 

aan de paters. Wij mogen 

er gebruik van maken en 

doen dat ieder school-

jaar een paar keer. In de 

eerste week heeft iede- 

Warm onthaal in de brugklas

Kennismaken in het park

Viering in de Kapel

Ijsje eten in de stad

Bowlen
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Zij en de docenten hebben hard gewerkt 

aan dit deel van hun examenprogram-

ma met prachtig weer op het strand. 

De leerlingen uit havo 5 hebben inmiddels 

al hun eerste herkansingsmoment voor 

schoolexamen 1 gehad. Voor examenkan-

didaten is het schooljaar altijd wat korter: 

in april zijn de lessen al voorbij en begint 

de examenperiode al. Ook dit jaar staan de 

decanen klaar om de examenleerlingen te 

helpen bij hun studiekeuze, ze kunnen lang-

slopen of even een afspraak maken. 

In havo 4 brengen de decanen deze en vol-

gende week een bezoek in de mentorles-

sen om de leerlingen voor te bereiden op 

een ‘Studiekeuzedag’ op 28 september.  

Van 10.30 tot 15.00 uur komt een team van 

enthousiaste studenten naar onze school 

om de leerlingen meer te vertellen over stu-

dies en studeren. Leerlingen volgen tijdens 

deze dag ook workshops in de studierich-

ting die zij interessant vinden.

Wij als team hebben er zin in om samen 

met onze leerlingen te werken aan ons on-

derwijs. We hebben in ieder geval al een en-

thousiaste start gemaakt. 

We wensen iedereen een goed schooljaar 

toe!

Andries de Roode

Conrector havo

Ook op de havo zijn we dit jaar weer met veel energie en zin het 
schooljaar begonnen! We kijken uit naar een jaar wat gelukkig 
steeds meer begint te lijken op een “gewoon” schooljaar.

 In de onderbouw werd het schooljaar afgetrapt met een mentorles en een 

leuke activiteit, zoals lasergamen of “Crazy 64”. In de eerste schoolweek 

waren ook al sessies georganiseerd door de werkgroep i in het Kruithuis, 

waar leerlingen en mentoren elkaar buiten de school ontmoeten en inten-

siever kennismaakten rond het thema “Samen één groep”. Dit jaar mogen 

leerlingen vier keer een module kiezen en het aanbod is groter:  muziek, 

techniek, Spaans, denkles, sport en economie & ondernemen. Voor de der-

deklassers is de profielkeuze dit jaar een groot thema: zij kiezen onder 

begeleiding van decanen en mentoren hun vakkenpakket voor volgend 

schooljaar. Ook hebben zij de Wintersurvivalreis in het vooruitzicht. Deze 

reis én de profielkeuze worden toegelicht op de zeer informatieve ouder-

avond van 18 oktober.

 

In de bovenbouw zijn de leerlingen hebben de 

leerlingen op dinsdag eerst een mentorles gehad 

en daarna zijn de havo 4 leerlingen de stad in-

getrokken om een fotocollage te maken met de 

letters van het alfabet en het is inderdaad gelukt 

om alle letters in een collage te zetten.

De leerlingen in havo 5 zijn na de mentorles aan 

de slag gegaan met wat kennismakingsactivitei-

ten en hebben daarna een brief aan zichzelf ge-

schreven over hoe zij het schooljaar zien, deze 

krijgen zij aan het einde bij de diploma uitreiking 

weer terug en degenen die hem open hebben ge-

laten, krijgen er een brief bij van de mentor. 

Voor de leerlingen die BSM in hun pakket hebben was direct in de eerste 

week de survivalactiviteit met twee overnachtingen in ons eigen ‘Stanis-

lashostel’ met uitzicht op de sportvelden. 

HAVO een start vol energie
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In klas 3 werd 

er gekanood, klas 6 ging bowlen en klas 5 

ging op excursie naar Delft. Hoewel de stad 

natuurlijk bekend is, moesten ze er door 

de opdrachten toch even met andere ogen 

naar kijken. Want wat betekent het wapen 

van het Gemeentelandshuis eigenlijk? Wat 

is het duurste gerecht op de menukaart van 

een restaurant? Hoeveel luiken telde een be-

paald gebouw? Etcetera. Dicht bij huis zijn 

soms de verrassendste dinge te ontdekken, 

als je maar op de juiste manier kijkt. 

Deze dagen leek corona ver weg. We kon-

den elkaar ontmoeten, genieten van allerlei 

activiteiten en gezelligheid. We weten nog 

niet hoe het verder gaat, maar prijzen ons 

gelukkig dat we het jaar goed met elkaar 

hebben kunnen beginnen. 

Karlijn Hendriks

Conrector Atheneum

Net als op havo en gymnasium, komen de leerlingenop 
het atheneum in principe twee keer in een nieuwe klas 
terecht: in klas 2 en in klas 4. Hier was de introductie 
dan ook gericht op het leren kennen van elkaar.

In klas 2 deden we dat met een heus tweedaags kamp in 

Arnhem aan het einde van de eerste schoolweek. Met di-

verse spellen, zwemmen en een foute-fitness-disco leerden 

de klassen en de mentoren elkaar een beetje beter kennen. 

Nieuw dit jaar was een bezoek aan het Airborne Museum in 

Oosterbeek, of de militaire begraafplaats aldaar. De verhalen 

van Amerikaanse, Britse en Poolse soldaten die in operatie Market Gar-

den vochten en/of sneuvelden, waren interessant en soms aangrijpend en 

ontroerend. Zo was er de 21-jarige tweeling Thomas en Claude Gronert, 

enkele minuten na elkaar geboren én gesneuveld, dat laatste op de brug 

bij Arnhem. En het graf van Hans Rosenfeld, een gevluchte jood uit het 

Derde Rijk die diende als J.P. Rodley. De gids ging in gesprek met de leer-

lingen: wat herken je aan/ op dit graf, waarom die andere naam, denk je?

De vierdeklassers leerden elkaar kennen in een mentorles en daarna met 

een sportdag, waar ze o.a. in estafettevorm het als klas tegen de andere 

klassen opnamen. We sloten de dag af met een lekker broodje en drankje. 

Atheneum sport, cultuur en foute fitness
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De leerlingen van het gymnasium zijn in de eerste schoolweek weer met 
frisse moed van start gegaan. Zoals overal in de school, stonden ook bij 
onze afdeling allerlei (kennismakings)activiteiten op het programma. 

Onderbouw

De tweedeklassers begonnen op dinsdag 23 

augustus met de voetjes van de vloer: zij leer-

den bij dansschool Wesseling de quickstep 

en de cha-cha-cha. Deze jaarlaag waande 

zich twee dagen later in de Oudheid op de Ro-

meinse Dag die voor hen werd georganiseerd 

in ‘s-Gravenzande. Ze leerden van alles over 

het dagelijkse leven van de Romeinen, heb-

ben zich bekwaamd in Romeinse gevechts-

technieken, ontwierpen Romeinse spelden 

(zgn. fibulae) en deden allerhande kennisma-

kingsspelletjes. Er was ook nog een competi-

tie gaande, waarvan uiteindelijk klas p2a de 

winnaar is geworden. Hun klas wordt op de 

bokaal bijgeschreven.

De derdeklassers deden in het centrum van 

Delft een heuse fotospeurtocht, uitgedacht 

en georganiseerd door hun mentoren. De 

leerlingen werden in groepjes verdeeld en 

moesten kriskras door de stad plekken foto-

graferen die met cryptische omschrijvingen 

stonden aangeduid. Als ze die foto’s verza-

meld hadden, kwam er een ijssmaak uit de 

puzzel (het antwoord was ‘walnoot’). Het le-

verde een gezellige middag op.

Bovenbouw

In de bovenbouw begonnen alle leerlingen met een viering in de Kapel, waarin de 

vierdeklassers werden opgenomen in hun nieuwe Huis. Volgens traditie vertelde 

Hugo Koning de legende van Damon en Pythias uit de vierde eeuw voor Christus. 

Laatstgenoemde was in Syracuse betrokken bij een mislukte aanslag op de tiran 

Dionysius, waarvoor hij de doodstraf kreeg. Hij wilde echter eerst nog een reis 

maken om allerlei praktische zaken thuis te regelen. Zijn vriend Damon bood zich 

Gymnasium Een nieuwe start toen aan om de plek van Pythias zo lang 

in te nemen. Zou Pythias niet voor de aan-

gegeven tijd terug zijn, dan zou Damon 

in zijn plaats terecht worden gesteld. De 

tiran – die weinig vertrouwen had in deze 

afspraak – verheugde zich al op het mo-

ment dat Damon erachter zou komen dat 

zijn vriend niet terug zou komen. Op het 

laatste moment verscheen Pythias ech-

ter keurig voor zijn straf. Dionysius was 

hier zo van onder de indruk dat hij de straf 

kwijtschold. Deze legende werd als voor-

beeld gebruikt van hoe je je in een ander 

kunt verplaatsen (uiteraard niet in boven-

staande letterlijke zin en omstandighe-

den) en daarmee vriendschap kunt laten 

floreren. We hopen dat de vierdeklassers 

snel worden opgenomen in hun nieuwe 

Huis.

Na de viering gingen de verschillende Hui-

zen uiteen om binnen en buiten de school 

verder kennis met elkaar te maken. Elk 

Huis had daarbij een eigen activiteit. Een 

greep daaruit: waterfietsen, bordspelle-

tjes, de Nieuwe Kerk beklimmen, een ruil-

spel, pubquiz, kanoën. 

We hopen dat de leerlingen een prettige 

start beleven van het nieuwe schooljaar. 

Gymnasiumkamer

Ook binnen de gymnasiumkamer is er 

overigens sprake een nieuw begin, door 

enkele wisselingen van de wacht. Hugo 

Koning is niet langer conrector; Daniël 

Bartelds is hem opgevolgd. Dick Hart is nu 

schoolopleider; het vrijgekomen coördina-

torschap van de bovenbouw is overgeno-

men door Caspar Sundholm. Samen met 

Judith Peterse 

(coördinator onderbouw) en Carmen van 

der Meer (onderwijsassistente) is de nieu-

we samenstelling van de kamer compleet.

Daniël Bartelds

conrector Gymnasium
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Eigen regie

De werkgroep Eigen Regie heeft de visie het nieuwe onderwijs en de 

samenhang van de verschillende delen daarvan op een overzichtelijke 

manier in kaart gebracht. Op deze schematische weergave van het 

onderwijs is feedback geleverd door het team; die feedback is daarin 

verwerkt. Dit document dient als basis voor het verder vormgeven van 

ons onderwijs de komende jaren.

Daarnaast heeft de werkgroep gewerkt aan het vormgeven van rubrics 

voor de verschillende betrokkenen op school, om duidelijk te maken op 

welke manieren leerlingen, docenten, mentoren en schoolleiders kunnen 

bijdragen aan het verder versterken van ons nieuwe onderwijs en het 

vergroten van de eigen regie bij alle betrokkenen. 

Maatwerk

De vorige werkgroep heeft enkele belangrijke aanbevelingen omtrent 

het maatwerk en de nieuwe lessentabel gedaan. De groep van dit jaar, 

de ´maatwerkers´, hebben deze aanbevelingen nader onderzocht en deels 

doorgevoerd. De aanbevelingen zijn:

 ͧ De ongestructureerde inschrijfmomenten voor maatwerk.

 ͧ Het gescheiden aanbieden van versterking en verdieping 

 ͧ Het aanbieden van verbreding, d.w.z. vakoverstijgende modules.

 ͧ Het scheppen van duidelijke kaders en richtlijnen voor maatwerklessen.

 ͧ De mogelijkheid tot het periodiseren van éénuursvakken en herijken 

van de lessentabel. 

De inschrijfmomenten waren voor leerlingen vaak chaotisch en op 

onlogische momenten. Verder bevelen wij aan dat de inschrijfmomenten 

samenvallen met het bekend zijn van de resultaten van de laatste 

toetsweek.

Voorts zijn we erg blij dat volgend jaar versterking en verdieping in 

aparte lessen aangeboden kan worden, zoals ooit de bedoeling was. De 

verdiepingslessen worden per bouw aangeboden (bijvoorbeeld atheneum 

onderbouw of havo bovenbouw), zodat er genoeg lessen aangeboden 

kunnen worden voor ieders interesse. Vooralsnog wordt wel het vwo bb 

per leerjaar aangeboden, omdat die samen 

genoeg aanbod hebben. Ook hopen wij dat er 

volgend jaar een begin gemaakt gaat worden 

met verbredende lessen, waarin leerlingen 

bijvoorbeeld EHBO-les of mindfulness kunnen 

krijgen. Of vakgroepen die in hun maatwerk 

algemene studievaardigheden geven of een 

pws-module. 

Afgelopen anderhalf jaar is er veel 

onduidelijkheid geweest over de invulling van 

maatwerk. Is het de bedoeling dat leerlingen 

huiswerk maken in de maatwerkles, en de 

vakdocent om hulp kunnen vragen? Of heeft 

de docent juist een actieve rol en geeft hij of 

zij echt een les? Leerlingen hebben maatwerk 

in allerlei vormen aangetroffen. De ervaring 

leert dat leerlingen graag kiezen voor 

versterkende maatwerklessen waar zij veel 

huiswerk mogen maken. Volgens ons is dit 

een verschraling van het onderwijs. In een 

reguliere les maken leerlingen doorgaans ook 

niet heel de les huiswerk. 

Voor de lessen gelden de volgende richtlijnen:

 ͧ De docent start met de inventarisatie van 

leervragen.

 ͧ De docent is een onmisbaar element.

 ͧ Er is differentiatie naar niveau en 

werkvormen (extra uitleg, oefenstof etc.)

 ͧ Een maatwerkles is niet bedoeld voor het 

maken van regulier huiswerk voor het vak; 

dit mag maximaal 20 minuten.

 ͧ De lessen worden gecoördineerd en 

geëvalueerd op vakgroep niveau.

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep Nieuwe Onderwijs Concept nagedacht over en gewerkt aan manieren 
om ons nieuwe onderwijs verder te versterken. De werkgroep werkte met vier subgroepen: 
 ͧ de werkgroep eigen regie, die tot taak had de visie op het onderwijsconcept helder uit te werken en 

inzichtelijk te maken hoe door alle betrokken op school gewerkt kan worden aan het bevorderen van de 
eigen regie;

 ͧ de werkgroep evaluatie, die tot taak had net als vorig jaar middels kwantitatieve en kwalitatieve 
enquêtes het nieuwe onderwijs te onderzoeken;

 ͧ de werkgroep maatwerk, die tot taak had om het maatwerk verder te versterken;
 ͧ de werkgroep formatief werken, die tot taak had een definitie te maken van formatief werken en een 

tijdpad te creëren voor de succesvolle implementatie daarvan op school.
De werkgroep heeft zich bij haar werkzaamheden gebaseerd op de opdracht vanuit de schoolleiding en de 
bevindingen en aanbevelingen van de evaluatiecommissie van het schooljaar 2020-2021.

Werkgroep Nieuw Onderwijs Concept verslag juni 2022
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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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Formatief werken

Bij formatief werken werkt men leerdoel-

gericht en verzamelt men informatie van 

leerlingen om inzicht te krijgen in hun 

leerproces. Op basis van deze informatie 

geven leraar en leerlingen samen het 

leren vorm. Formatief werken is daarmee 

een interactief en cyclisch proces, waarbij 

leraar en leerlingen steeds bezig zijn met de 

vraag: ‘Wat wordt de volgende stap om het 

leerdoel te bereiken?’ 

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep 

scholen bezocht, scholing gevolgd, 

een definitie van formatief werken 

geformuleerd, een model gekozen en een 

tijdpad uitgestippeld om formatief werken 

binnen de school een natuurlijk onderdeel 

van ons onderwijs te laten zijn. Ook hebben 

de verschillende vakgroepen hun eigen 

formatief werken in kaart gebracht. Hieruit 

bleek dat veel vakgroepen al elementen 

van formatief werken toepassen. Volgend 

schooljaar gaan de vakgroepen aan de 

slag dit formatief werken te intensiveren. 

Per vakgroep is er een ambassadeur van 

formatief werken aangesteld die hierin het 

voortouw neemt.

Voor de verdiepende en verbredende maatwerkles gelden de volgende 

richtlijnen:

 ͧ Het is een module van ca. vier lessen.

 ͧ De module heeft geformuleerde leerdoelen, op inhoud en vaardigheden.

 ͧ Met de lessen wordt bijgedragen aan ‘heel de mens’.

 ͧ De module kan gebonden zijn aan een vak of juist vakoverstijgend / 

bijdragend aan algemene vaardigheden.

Om leerlingen enthousiaster en meer te betrekken bij hun keuze voor 

maatwerk zien wij graag dat er een mooi en overzichtelijk maatwerkmenu 

kom. Volgend jaar komt er een maatwerkcoördinator die zich hier o.a. 

over zal gaan buigen. 

Tot slot is er bij enkele vakken met maar één lesuur in de week wat 

geschoven in de lessentabel en is er geperiodiseerd; hierdoor zijn er 

minder eenuursvakken en hebben leerlingen in de tweede klas een minder 

uitgebreid lessenpakket.

Evaluatie

Er zijn in december 2021 enquêtes afgenomen bij leerlingen, ouders en 

docenten. Dit is voor de kerstvakantie gebeurd met assistentie van de 

Universiteit Leiden. De respons was zeer hoog: ruim 100 docenten, ruim 

1100 leerlingen en 700 ouders. De enquêtes gingen onder andere over 

maatwerk, didactiek mentorles, decanaat, welbevinden, soorten toetsen.

In de maanden december 2021 en januari 2022 zijn er interviews 

afgenomen met medewerkers. In de mentorlessen voor de kerstvakantie 

is aan de hand van stellingen in groepjes van leerlingen gediscussieerd 

over onder andere maatwerk en het nabespreken van toetsen.

Uit alle antwoorden, feedback en input kwamen als belangrijkste punten 

naar voren:

 ͧ  Leerlingen gaan met plezier naar school.

 ͧ Leerlingen en docenten willen graag dat het bij het maatwerkuur gaat 

om ofwel versterken ofwel verbreden/verdiepen.

 ͧ Leerlingen willen graag kunnen kiezen voor zelfstandig werken om 

huiswerk te kunnen maken.

 ͧ Leerlingen geven aan het een must te vinden dat toetsen in de les 

worden nabesproken. 

 ͧ n het algemeen ervaren leerlingen en ouders de werkdruk voor 

leerlingen als hoog. Ook docenten geven aan dat het druk is; een deel 

van de oorzaken voor deze druk moet gezocht worden in de moeilijke 

schoolomstandigheden van de afgelopen twee jaren.

 ͧ Docenten gaven aan wel dat we het hoofddoel, namelijk het 

eigenaarschap bij de leerling leggen, voor ogen moeten blijven houden. 

 ͧ Leerlingen en docenten vinden het belangrijk dat leerlingen bij het 

maatwerk van hun keuze terecht kunnen.

 ͧ  Docenten beschouwen het maken van huiswerk onder begeleiding van 

een docent in een maatwerkuur als zinvol.

 ͧ Docenten willen graag dat er wat maatwerk betreft goed wordt overlegd 

met de vakgroepen om vast te stellen wat de behoefte is. 

https://www.facebook.com/stanislascollegewestplantsoen
https://www.instagram.com/stanislaswestplantsoen/

