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Van de redactie

Bijna Kerstvakantie: de Ouderraad van het Stanislas Westplantsoen geeft u graag een goed 
gevulde Torakel mee. Met onder meer bijdragen van ouders over ouderbetrokkenheid en 
positief opvoeden, een terugblik van de Werkgroep Identiteit, een bedankbrief uit Togo, een 
oproep van de sectie Engels en het uitkomen van een sportieve wens…

Namens de hele Ouderraad: prettige feestdagen en een voorspoedig 2017
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Oudergespreksavonden 2016-2017  

Positief opvoeden: over vertrouwen, inspiratie en 
onderscheidend vermogen 

Stichting Ouders voor Leerlingen 
Westplantsoen… 

OUDERRAAD: OUDERBETROKKENHEID VERSTEVIGEN 

Wat doet de Ouderraad? 

De Ouderraad van het Westplantsoen bestaat op dit moment uit 11 ouders die maandelijks met 
elkaar en de directie overleggen. Deze open gesprekken zijn een onmisbaar middel om de 
betrokkenheid van ouders bij de school actief vorm te geven. Op de middelbare school is het 
soms lastig betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van je kind binnen de school. De Ouderraad 
wil vanuit de belangen van de kinderen en de ouders hierin een brug vormen.  

Samenstelling Ouderraad 

De samenstelling van de Ouderraad is dit nieuwe schooljaar behoorlijk veranderd. Vijf leden 
hebben hun lidmaatschap beëindigd, onder andere omdat hun kind examen deed. Wij bedanken 
Saskia Banens, Margreet van Hemmen, Marc Platell, Ruud Vollering, en Annet Sluer voor hun inzet 
in de afgelopen jaren. Er zijn drie nieuwe ouders in de Ouderraad gekomen. Op de website stellen 
zij zich voor.  

Werkwijze Ouderraad 

Zaken die beleid van de school aangaan, legt de Ouderraad in de maandelijkse bespreking voor 
aan de directie. De Ouderraad vergaderde in 2016 vijf keer. Het eerste deel van de vergadering is 
met de rector van het Stanislas Westplantsoen, daarna apart over de activiteiten waarin de 
Ouderraad een rol speelt. 

Om een beeld te krijgen van welke onderwerpen er spelen bij ouders, verzamelt de Ouderraad 
na elke ouderavond van de onderbouw de verslagen van de klassikale bespreking van de 
ouders met de mentor. Door het jaar heen kunnen onderwerpen altijd bij de mentor of via de 
contactouders van de klas aangekaart worden. Zaken die beleid van de school aangaan, legt 
de Ouderraad in de maandelijkse bespreking voor aan de directie.  

Ouders stellen vragen 

Dit jaar stelden ouders onder meer de volgende vragen:  

Hoe kunnen we gezamenlijk de sfeer in de klas verbeteren? Ouders namen initiatief om 
hierin een rol te spelen. 

Kunnen SO’s en proefwerken in de brugklas meer gespreid worden? Directie en docenten 
maakten afspraken over onderlinge afstemming. 

Mogen IP-adressen opgevraagd worden bij digitaal pesten in de klas? 

Hoe zit het met de huidige tweedejaars laptopklassen, nu deze vorm van lesgeven is 
gestopt? De groep is verdeeld over de niet-laptop klassen. 

Moeten de voormalige laptopklas-leerlingen woordenboeken aanschaffen? 

Wat gebeurt er in de toekomst met de opdrachten voor het Romeinse kamp? 

Kan de school de ouders informeren als hun kind uit de klas gestuurd is? 

Contact met de Ouderraad 

U kunt de Ouderraad rechtstreeks benaderen, ook als u 
belangstelling hebt om mee te praten met de Ouderraad 
en u uw betrokkenheid bij de school wil versterken. 

Wij staan klaar voor u en uw kinderen! 

ouderraadscw@stanislascollege.nl 

Wilt u meer informatie over de activiteiten van de 
Ouderraad of wilt u weten welke ouders deel uitmaken 
van de Ouderraad? Klik dan op onderstaande link.  

http://www.stanislascollege.nl/westplantsoen/praktische-
informatie/organisatie/ouderraad/ 
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Uit de vergaderingen van de Ouderraad 

Om u een indruk te geven van de onderwerpen die onlangs zijn besproken, vindt u 
hieronder 7 onderwerpen die in de maandelijkse vergaderingen aan de orde zijn 
geweest:  

1. De Stichting Ouders voor leerlingen Westplantsoen heeft in samenwerking 
met de sectie Lichamelijke Opvoeding en het bestuur van de school ervoor 
gezorgd dat er een beachvolleybalveld komt.  

2. De Ouderraad is geïnformeerd over de uitgangspunten die de school 
hanteert bij een proef dit schooljaar met digitaal onderwijs. Er is een 
toetsingscommissie samengesteld. Alle vakgroepen zullen digitaal onderwijs 
in hun vakwerkplan opnemen. Vanaf 2017 zullen alle klassen met een 
Chromebook gaan werken. De Ouderraad heeft gevraagd om bij de toetsing 
betrokken te zijn. Ook heeft de Ouderraad aandacht gevraagd voor 
duidelijke communicatie over digitaal onderwijs met de ouders.  

3. Vanuit de Ouderraad is feedback gegeven op de gewijzigde uitgifte van de 
schoolboeken. 

4. Omdat de schoolleiding vanaf dit schooljaar een aparte nieuwsbrief 
uitbrengt en niet meer via het Torakel communiceert, wijzigt het Torakel van 
opzet. Het Torakel is nu het medium waarmee de Ouderraad communiceert 
met de ouders.  

5. De contactoudercommissie heeft zich begin dit jaar voorgesteld in alle 
brugklassen en ouders gevraagd om contactouder te willen worden. In 
vrijwel alle brugklassen en tweede klassen zijn nu contactouders. De 
Ouderraad is hier erg blij mee. Voor de brugklassen heeft de 
contactoudercommissie onlangs een instructieavond gegeven.  

6. De Ouderraad probeert wat meer grip te krijgen op de invulling van het 
mentoraat door SCW. Mentoren blijken hun mentortaak divers op te vatten. 
Hierdoor wordt het onduidelijk wat verwacht mag worden van de mentor. De 
Ouderraad pleit ervoor om – in ieder geval voor de eerste en tweede klas – 
aan het begin van het schooljaar een mail van elke mentor aan de ouders te 
sturen, zodat zij weten bij wie ze met vragen terecht kunnen. 

7. De Ouderraad heeft met de schoolleiding gesproken over de besteding van 
de ouderbijdrage en over de kosten van de reizen die door SCW voor de 
leerlingen worden georganiseerd. Al eerder is afgesproken dat – bij een 
substantieel overschot – de ouders het overschot terugbetaald krijgen.  

De Ouderraad zoekt nog steeds leden! 

Vergaderingen in 2017: 
Woensdag 11 januari 2017 
Woensdag 15 februari 2017 
Dinsdag 7 maart 2017 
Donderdag 6 april 2017 
Woensdag 17 mei 2017 
Dinsdag 13 juni 2017 

Voorstelronde Ouderraad 

Wie zijn de leden van de Ouderraad? In een paar regels stellen zij zich aan u 
voor. De Ouderraad bestaat momenteel uit 14 ouders; in een volgende Torakel 
wordt de voorstelronde voortgezet. 

Pauline Bontje : Sinds september 2014 ben ik lid van de Ouderraad. Ik heb 
een zoon in 5 atheneum en een dochter op het MBO. De zoon vond het eerst 
maar zo-zo dat zijn moeder zich bemoeide met school maar nu waardeert hij 
deze extra betrokkenheid wel. In de loop van de tijd heb ik gemerkt dat de 
Ouderraad een belangrijke rol kan spelen in het samenspel van school, 
onderwijs en leerling en dat is motiverend. In de thema-avondcommissie 
organiseer ik samen met de andere commissieleden de thema-avonden en 
sinds dit schooljaar ben ik secretaris van de Ouderraad. 

Victoria Dekker: Ik heb twee zoons. Joost zit in 2 Atheneum en Frank wil 
volgend jaar naar de brugklas bij zijn grote broer op school.  Ik kon mijn werk 
als vrijwilliger bij het wedstrijdzwemmen van de jongens niet meer combineren 
met mijn eigen hockeywedstrijden op zondag. Omdat ik me naast mijn werk 
graag inzet als vrijwilliger, bedacht ik dat ik het leuk zou vinden om meer bij de 
school betrokken te raken. Van mijn zoons krijg je nooit zoveel te horen over 
school, dus heb ik me begin dit schooljaar bij de Ouderraad gemeld.  Daar lever 
ik nu een bijdrage aan communicatie, Torakel en aan het eind van het jaar bij 
het Boekenfonds.  

Ewout Klont: Ik heb 2 kinderen op het Westplantsoen zitten: Esmée en 
Arjan. Beiden zitten in de derde klas van het gymnasium. Eind 2015 ben ik bij 
de Ouderraad gekomen, omdat ik graag betrokken ben bij de school van mijn 
kinderen en omdat het onderwijsdomein interessant is. Binnen de Ouderraad 
doe ik de Contactoudercommissie en neem ik deel aan de 
medezeggenschapsraden binnen Stanislas. 

Jan de Leeuw: Mijn zoon Jesse zit in klas H2a. Toen hij in de brugklas zat, gaf 
ik aan contactouder te willen zijn. Al snel stroomde ik door naar de Ouderraad 
en werd tevens bestuurslid van Stichting Ouders voor Leerlingen 
Westplantsoen. De OR is niet een club die stil zit, maar actief betrokken is bij 
diverse vraagstukken die op school spelen. Vooral de adviserende rol spreekt 
mij aan. Met de stichting worden projecten op het gebied van kunst, cultuur en 
sport verwezenlijkt ten behoeve van de leerlingen. Erg goed om onze kinderen 
deze ervaringen mee te geven. 

Poen Loo: Vader van Winston Loo, klas B1B. Wil me graag nuttig maken tav 
het reilen en zeilen binnen het onderwijs bij SCW en ben in het algemeen 
kritisch over algemene gang van zaken. 

Dick Rekelhof: ik heb 2 kinderen op het Stanislas Westplantsoen, een in de 
het vierde  en een in het zesde jaar. Ik zit vanaf het schooljaar 2012-2013 in de 
Ouderraad. Op dit moment ben ik naast roulerend voorzitter actief voor het 
Boekenfonds, de commissie voor thema-avonden en de Stichting Ouders voor 
Leerlingen Westplantsoen. 

Margriet Reijn: Onze jongste zoon is dit schooljaar begonnen in de brugklas. 
Door samen met andere ouders mee te denken en te praten in de Ouderraad, 
krijg je een completer beeld van wat er op school “achter de schermen” 
gebeurt. De betrokkenheid bij de school wordt sterker wanneer je als ouder een 
actieve rol speelt en je stem laat horen. Mijn bijdrage betreft vooral meewerken 
aan Torakel; met deze nieuwsbrief wil de Ouderraad waardevolle informatie 
delen met alle andere ouders verbonden aan de school. 

In de volgende Torakel wordt ‘het voorstellen’ voortgezet…. 

Mogelijk sta jij er dan ook bij, want met nog meer ouders in de Raad 
kunnen we nog meer meedenken! 

ouderraad@stanislascollege.nl

Eli Schellekens Van den Broek: Vader van Sophie klas 2 gymnasium+. In de 
Ouderraad actief en houd me bezig met alles wat er ter tafel komt in het bijzonder 
werkgroep Identiteit. 

Astrid ter Steege: Onze zoon Michael zit in de tweede klas van het Gymnasium. 
Vanaf oktober 2015 participeer ik in de Ouderraad , door de betrokkenheid bij de 
school merk ik dat meedenken door ouders enorm op prijs wordt gesteld binnen 
Stanislas en ook binnen Lucasonderwijs. Vanuit de or participeer ik in de 
gemeenschappelijke medezeggenschap voortgezet onderwijs (GMR VO). 
Daarnaast lever ik een bijdrage aan de vormgeving van de Torakel. 
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Stanislas bedankt!
AFRIKA, zomer 2016

Eindelijk bericht van het weeshuis in Kpalimé:

Deze  zomervakantie ben ik teruggegaan naar Togo om de vier kamers te gaan afmaken, de 

horren en ventilatoren plaatsen, de bedden en kasten laten maken en ga zo maar door! Het 

is niet altijd even makkelijk gegaan. Bij mijn aankomst was de bouw nog bezig. Dus in plaats 

van de puntjes op de i te zetten was ik volop bezig met het kopen van het materiaal, het 

onderhandelen met de timmermannen, met de loodgieters, de schilders en de metselaars. En 

ging ik helpen met het uitzoeken van tegels, het kiezen van kleuren. Uiteindelijk hebben we 

het gered en waren de kamers, douches en toiletten de dag voor mijn vertrek klaar! Zonder 

jullie hulp was dit nooit gelukt. Daar mogen jullie trots op zijn! Ook de kinderen  hebben met 

veel plezier geholpen, zelfs Joshua, de jongste (van drie) hielp stoer mee! Het was keihard 

werken maar het resultaat mag er zijn. Ik vind het er supermooi uitzien en ben ik ook enorm 

trots op de mooie muurschildering van het Stanislas-college. Mijn dank is ontzettend groot 

en jullie moeten nooit vergeten hoe blij de kinderen waren met jullie.

Superbedankt namens mij en iedereen in Afrika! 

Liefs, Nadine.

Iedereen hielp mee

Stanislas vereeuwigd 
op de muur

De hele verdieping

De Sectie Engels zoekt Engelstalige hulpouders.... 

Beste ouders, 

Sinds een aantal jaar krijgt de sectie Engels bij de (voorbereiding op de) 
mondelinge examens hulp van een aantal enthousiaste Engelstalige ouders. In de 
aanloop naar de mondelingen voeren de ouders tijdens de lessen met de 
leerlingen korte gesprekjes in het Engels over diverse onderwerpen. Daarnaast 
zitten de ouders soms als gecommitteerde bij de mondelinge examens.  Dit jaar 
vinden de mondelinge examens voor havo 5 plaats van 9 tot en met 18 januari en 
die van vwo 6 van 20 tot en met 28 maart 2017. In de weken daarvoor willen we 
weer gesprekjes graag inplannen. De sectie Engels is heel erg blij met de ouders 
die ons nu helpen, maar er is natuurlijk altijd plaats voor nieuwe aanvullingen. Dus 
bent u native of near-native speaker of beheerst u het Engels zeer goed en lijkt het 
u leuk om ons te helpen, neem dan contact op met Ben Hoefnagel: 
(hoeb@stanislascollege.nl). Ook als u meer informatie wilt, aarzelt u dan niet om 
contact op te nemen. 

Wij kijken weer uit naar de samenwerking! 

Namens de sectie Engels  

Ben Hoefnagel 

Realisatie Beachvolleybalveld is een feit 
Door Jan de Leeuw - Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen  
 
De realisatie van een beachvolleybalveld op het sportterrein van het 
Stanislascollege Westplantsoen is een feit. Met de financiële steun 
van de Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen, Stichting 
Samen Sterk voor Onderwijs (3SO) en de sectie Sport van de school, 
gaat de komende maanden de spade de grond in om deze sportieve 
wens te verwezenlijken. 
 
In het schooljaar 2015 - 2016 vroeg Stichting Ouders voor Leerlingen 
Westplantsoen aan alle ouders en verzorgers om een extra donatie. Velen 
hebben daar gehoor aan gegeven. Door de sectie Sport zijn bij 
verschillende partijen offertes aangevraagd betreffende de kosten van de 
aanleg van dit terrein. Uiteindelijk is de firma M. van Gooswilligen 
Groenvoorzieningen BV gekozen om de klus te gaan klaren.  
 
Meer mogelijkheden 
Tim Abbenhuis, docent Lichamelijke Opvoeding, is erg verheugd. "Dit 
beachveld biedt zoveel meer mogelijkheden om de sportlessen voor de 
leerlingen nog leuker te maken", zegt hij enthousiast. "Naast 
beachvolleybal winnen diverse strandsporten aan populariteit. Denk aan 
wedstrijdvarianten op het zand van korfbal, voetbal, tennis en zelfs 
hockey. Aan deze 'grote zandbak' gaat iedereen de komende jaren nog 
veel plezier beleven." De verwachting is dat het beachvolleybalveld nog 
dit voorjaar in gebruik kan worden genomen. 

Ouderraad Stanislas Westplantsoen
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Werkgroep i ( dentiteit) 

Graag kijken we met u terug op de eerste maanden van dit schooljaar.  

In de onderbouw vonden in september de 
openingsvieringen in klassenverband met de 
mentor plaats. Voor de brugklassen met het 
thema “talent”, de tweede klassen “een nieuwe 
klas” en de derde klassen “wie ben ik”. Ook was 
er de gymnasiumviering voor de hele afdeling.  

In september organiseerden we voor de derde 
	 klassen havo de zogeheten Notelaerdagen. Voor iedere klas 

een bezinningsdag buiten de school (in de Notelaer in 
Pijnacker ). Lag de focus vorig jaar op het kiezen van een profiel, 

dit jaar was gekozen voor: terugkijken en 
vooruitblikken. 
“Hoe voel je je op het moment in je klas, 
hoe kijk je terug op de afgelopen 
schoolperiode, hoe kijk je aan tegen de 
toekomst, straks in de bovenbouw?” 

Door middel van een aantal werkvormen 
werd hierbij stil gestaan. ‘s Ochtends het uitzoeken van kaarten 
die een gevoel weergaven (van het heden en van de toekomst) 
en het stilstaan bij je persoonlijke herinneringen (goede en 
minder goede) n.a.v. een filmpje. In de middag zochten 
leerlingen voorwerpen uit die te maken hadden met goede en 
minder goede eigenschappen. De leerlingen schreven bij de 
verschillende onderdelen een aantal dingen op naar aanleiding 
van reflectievragen en spraken daar in groepjes met elkaar over. 
Dit ging d.m.v. het luistergesprek, een gespreksvorm waarbij 
iemand een voorwerp (in de Notelaer een knuffel) in de hand 
houdt en aan het woord is. De anderen luisteren alleen maar en 
mogen niet reageren.  

Een uitdaging voor de meeste leerlingen maar zeker heel 
waardevol! Niet alles werd verteld van wat er op papier stond 
maar de leerlingen kregen hierdoor wel de gelegenheid om eens 
bij de vragen   stil te staan. Op zich al heel waardevol. Uiteraard 
waren er ook momenten van ontspanning. In de pauzes waren 
er zelfgebakken lekkernijen en werden er buiten diverse spellen 
gedaan. Op het eind van de middag sloten we af met 
speeddaten; allerlei vragen die betrekking hebben op keuzes 
maken kwamen voorbij.  

Van de leerlingen kregen we terug dat ze elkaar beter hadden 
leren kennen (soms met verbazing) en dat ze het een goede dag 
vonden. Heel waardevol om als klas op deze manier buiten het 
schoolgebouw met elkaar bezig te zijn. 

Op 3 oktober organiseerden we een thema-lezing voorouders 
over “positief opvoeden” waarbij de dagelijkse dilemma’s van 
ouders in de opvoeding herkenbaar naar voren werdengebracht. 
De belangstelling was groot… de aula was helemaal gevuld. De 
vier oudergespreksavonden in november sloten hierop aan. 
Ouders gingen in drie gespreksgroepen verder op het thema in. 
De vertrouwelijke sfeer tijdens de gesprekken werd goed 
gewaardeerd. 
U kunt hierover in de bijdrage van een van de ouders iets lezen.  

Op 2 november vierden we Allerzielen. Leerlingen mochten  
een kaarsje aansteken voor een dierbare overledene. En al  
steekt niet iedereen een kaars aan, voor de leerlingen die net  
een familielid of bekende hebben verloren is dit een waardevol  
moment. Ook wanneer je datgene wat je als leerling op zo’n  
moment voelt, kunt delen met een paar klasgenoten.  

Onze school maakt deel uit van een Europees netwerk van 158 
	 Jezuietenscholen scholen (JECSE: Jesuit European Committee for 

Primary and Secondary Education.  
Binnen het JECSE-netwerk wordt op een dynamische wijze 
samengewerkt aan een eigentijdse versie van een pedagogiek die in 
de loop van de eeuwen haar waarde heeft bewezen als een weg naar 
de brede vorming van ‘heel de mens’. 

Daarbij moet de wijze waarop we die vormgeven natuurlijk met de tijd 
meebewegen, maar de aandacht voor de mens en zijn diepere 
ontwikkeling is binnen het onderwijs van nu misschien wel 
noodzakelijker dan ooit. Daarom is wereldwijd gekozen voor ‘vier C’s’ 
als speerpunten, die staan voor Competence, Conscience, Compassion 
en Commitment.  
Hierbij wordt niet alleen gewerkt aan het ontwikkelen van 
competentiegericht onderwijs, maar ook aan programma’s die bijdragen 
aan de brede vorming van leerlingen die bewust in het leven en de 
wereld staan. Zo werd tijdens de conferentie gesproken over de manier 
waarop binnen de verschillende scholen aan de vier C’s wordt gewerkt. 
Omgekeerd wil JECSE graag best practices delen met collega’s binnen 
scholen, onder meer door regelmatig bijeenkomsten te organiseren voor 
(adjunct)directeuren en alle medewerkers binnen scholen die werken 
aan de Ignatiaanse pedagogiek en identiteitsactiviteiten.  
Momenteel worden de mogelijkheden verkend om nauwer samen te 
werken met Ignatiaanse trainingscentra binnen Europa, zodat ook en 
juist docenten meer mogelijkheden krijgen tot internationale uitwisseling 
en verder verdieping. 

In november bezocht een groep gedelegeerden uit 16 landen van 
JECSE waaronder Egypte en Libanon, Nederland. Op een van de 
dagen waren de gedelegeerden te gast op onze school. Niet alleen 
gingen ze daar in gesprek met de verschillende aanwezige directeuren 
en bij de identiteit van onze scholen betrokken collega’s, maar ook 
werden zij uitgenodigd voor een prachtig optreden van het Stanislas 
koor en orkest onder leiding van dirigent Kees van der Linden. Wie weet 
levert dit contact ook mogelijkheden op voor een koor-en orkestreis 
naar een van de JECSE-scholen. Aansluitend bracht Jose Mesa sj, 
overste voor het Jezuïeten onderwijs wereldwijd, een (waarderend) 
bezoek aan onze school. 

In de werkgroep zijn we bezig met de voorbereidingen voor het 
	 kloosterweekend van 28 maart t/m 2 april. We nodigen leerlingen uit 

de bovenbouw binnenkort uit voor een weekend in Gent (wie-kent-
Gent?) Het gaat om een kennismaking met de stad Gent, de 
kennismaking met de Oude Abdij in 
Drongen (bij Gent) waar we logeren in een 
prachtig oud klooster, en een wat meer 
persoonlijke avond rond het thema van dit 
jaar : Hoe ga ik kiezen? We zijn bezig met 
het aanvragen van een subsidie zodat we 
de kosten voor de deelnemers zo laag 
mogelijk kunnen houden. 

Datzelfde geldt ook voor de Taizéreis die we aan het eind van het jaar 
organiseren maar daarover later meer.     

Inmiddels brandt de Adventskaars weer op het Plein. En bij het 
Stanislasbeeld staat de kerststal. Jezus ligt alvast in de kribbe want als 
we daarmee wachten tot kerstmis, ziet niemand dat meer op school. 
Langzaam komen we in de kerstsfeer.  

En volgende week, de laatste week voor kerstmis zijn er op school         
voor de verschillende afdelingen vele kerstvieringen en worden er 
schrijfacties georganiseerd voor Amnesty. We hopen dat er veel brieven 
worden geschreven.  Verder doen we mee aan de Blikkenactie voor de 
voedselbank. Als u met uw kinderen dit initiatief wilt ondersteunen, doen 
we daar vele mensen een groot plezier mee.  

Op donderdagavond 22 december vindt de Kerstacadoremie plaats, 
een kerstviering met mooie kerstmuziek, gemaakt door leerlingen en 
medewerkers. Ouders en leerlingen worden hiervoor van harte 
uitgenodigd.  

                                         
	 We wensen u een zalig kerstfeest en een 	voorspoedig en 	
	 gezond 2017 toe!  

 

Werkgroep i (dentiteit)  



Oudergespreksavonden 2016-2017  

Positief opvoeden met als thema ‘Vertrouwen’ 
Geschreven door: Miranda Witte-van Fessem, moeder van Thijs Witte uit 
B1D 

Vertrouwen…….. hoe geef je dat aan een kind dat net op de middelbare 
school zit, dat nog aan alles moet wennen, opziet tegen de bergen 
huiswerk, en ga zo maar door….  

Deze oudergespreksavonden kwamen echt als een soort van geschenk uit 
de hemel gevallen, want hoe denken andere ouders daar eigenlijk over? 

Voor de eerste drie gespreksavonden kregen we een opdracht mee die je 
kon voorbereiden. Deze werden ingeleid met een prachtig voorbeeldverhaal 
dat werd voorgelezen door één van de begeleiders van de vier groepen 
waarin we waren ingedeeld. 

Na afloop ging je met je groep naar een lokaal waar je om de beurt de 
gelegenheid kreeg om te praten over datgene wat je had voorbereid. Er 
heerste binnen de groep al gelijk een vorm van vertrouwen die ervoor 
zorgde dat er heel persoonlijke en bijzondere verhalen verteld werden naar 
aanleiding van de opdrachten. Vragen als het belang van vertrouwen, het 
geven van vertrouwen en onze inspiratie in beeld, werden met behulp van 
reflectievragen beantwoord. Als iedereen klaar was met zijn/haar verhaal 
dan konden we daar dieper op ingaan, totdat het tijd was om weer af te 
sluiten.  

De laatste avond was een heel bijzondere. We kregen een terugblik-
meditatie aangeboden met als inspiratiebron ‘Het levensgebed’. Dat was 
een geleide meditatie met een terugblik op de afgelopen dag. Er werden 
tussendoor vragen gesteld van wat er goed ging, wat was moeilijk/lastig, 
wat zou je kunnen veranderen, enz. Na afloop werd er als groep nagepraat 
over wat we hadden ervaren tijdens de meditatie, maar ook werd er 
gesproken over de afgelopen avonden, waarin we een hoop bijzondere 
momenten met elkaar hadden gedeeld.  

Deze avonden hebben mij geleerd dat we allemaal met dezelfde vragen 
worstelen. Maar de allerbelangrijkste les die we hebben geleerd is dat we 
erop zijn gaan vertrouwen dat het uiteindelijk goed gaat komen met onze 

Positief opvoeden: over vertrouwen, inspiratie en onderscheidend 
vermogen 

Dit najaar nam ik deel aan de oudergespreksavonden 2016 – 2017. Wat me 
aantrok was het thema ‘positief opvoeden’ en de ‘rustige, respectvolle manier’ 
waarop we met elkaar zouden praten.  
In de dagelijkse drukte sta je nogal eens in de negatieve, wantrouwende stand 
tegenover je puber(s). Op deze avonden maak je even pas op de plaats. Je 
reflecteert op je eigen gedachten en gedrag. De ervaringen van anderen herken 
je of brengen je juist op nieuwe ideeën. Je maakt kennis met de idealen van 
Ignatius de Loyola en de Jezuïetenorde. Jezuïeten hebben het Stanislas college 
gesticht.  

Er volgden vier avonden, die steeds begonnen en eindigden met iedereen 
samen (ca. 15 ouders en ca. 4 begeleiders). Het hart van elke avond was het 
schrijven, luisteren, vertellen en reageren in kleinere groepjes (5 à 8 personen). 
Dat was steeds hetzelfde groepje, bij kaarslicht.  

Positief opvoeden is gebaseerd op vertrouwen. Het begint met ‘zelf-vertrouwen’ 
ontvangen. Ons was gevraagd om een voorwerp mee te nemen dat onze eigen 
vertrouwenwekkende ervaring uitdrukt (“maar het is niet erg als u het bent 
vergeten, hoor!”). In het kleine groepje deelden we dit met elkaar.  

De tweede avond ging over het geven van vertrouwen aan je kinderen. Mogen je 
kinderen daarin verschillend zijn? En wat doe je als je vertrouwen wordt 
beschaamd?  
De avond daarna was gewijd aan ‘inspiratie’. Verzoek was om een stukje film, 
muziek, gedicht of foto mee te nemen wat voor jou een perspectief verbeeldt op 
de manier waarop jij opvoedt.  

Op de vierde en laatste avond gingen we naar de kapel. Bijzonder om samen 
even stil te zijn. En om naar de afgelopen dag te kijken: wat stemde mij blij, waar 
kijk ik met spijt op terug? Zo train je je onderscheidende vermogen: wat is 
waardevol om je gedachten en daden aan te wijden, wat niet. Een ontdekking 
van good old Ignatius. 

Kortom, van harte aanbevolen, deze oudergespreksavonden 

Ineke van Beelen 

In de maand december geven we elkaar vaak een 
geschenk. Misschien werd uw schoen gevuld door 
Sinterklaas of legt de Kerstman binnenkort iets onder uw 
boom?  
 
Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen schenkt 
uw kinderen graag een herinnering voor later op het 
gebied van cultuur, kunst en sport. Zodat ze later hopelijk 
zeggen: "Weet je nog... toen op het Stanislas!".  
 
Misschien heeft u onze stichting al begin dit schooljaar 
gesteund. Daarvoor danken wij u hartelijk. Mocht u dit nog 
niet hebben gedaan, is deze feestelijke maand een mooie 
gelegenheid om dit alsnog te doen. Elke gift, groot of 
klein, is welkom! 
 
U kunt uw bijdrage op twee manieren doen: 

door een machtiging af te geven voor een periodieke 
of een eenmalige incasso;  
of een bedrag over te maken naar rekeningnummer 
NL25RABO0122455800 onder vermelding van 'Gift 
cultuur leerlingen Westplantsoen 2016-2017'. 
 
Kijk voor meer informatie op de website van het 
Stanislascollege Westplantsoen 
of stuur een e-mail naar: 
StichtingoudersSCW@stanislascollege.nl
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