
Torakel
Editie nr. 8 - 22 mei 2017

Van de redactie 

Met de Meivakantie alweer even achter ons, stevenen we af op de zomer. In deze Torakel onder 
meer markante gebeurtenissen van de afgelopen tijd: succesvolle Vastenactie en de 
Dodenherdenking bij het monument op de Nieuwe Plantage. En wat komen gaat: officiële 
opening van het Stanislas Beachvolleybalveld, oproep van het Boekenfonds en een vraag aan 
ouders van School’s Cool.  

We wensen u veel leesplezier. Eind juni kunt u de allerlaatste Torakel van dit schooljaar 
verwachten. 

In deze editie: 

Uit de vergaderingen van de Ouderraad  

Prachtige opbrengst ‘vastenactie’ 

4 mei herdenking 

Ouderhulp gevraagd bij inname schoolboeken 

School’s Cool 

Beachvolleybalveld wordt geopend. 

Stichting Ouders voor Leerlingen 
Westplantsoen… 

Kopij voor Torakel nr. 9 is uiterlijk welkom op zondag 18 
juni 2017. torakel@stanislascollege.nl 

Uit de vergaderingen van de Ouderraad  

Door Pauline Bontje – secretaris Ouderraad Stanislascollege Westplantsoen 

De Ouderraad (OR) vergadert elke maand met rector Sonja de Kreij over diverse zaken die met 
het onderwijs op het Westplantsoen te maken hebben. De contactouders uit de brugklas en 
tweede klas vormen een belangrijke bron van informatie voor de OR. De contactoudercommissie 
onderhoudt met hen contact. Naargelang de kwesties die daar spelen, neemt de OR contact op 
met de school of de ouders. Ook via het mailadres ouderraadscw@stanislascollege.nl kunt u de 
OR bereiken.  

Waarover is gesproken in de afgelopen vergaderingen? 

Op basis van vragen van ouders over Magister en andere digitale leermiddelen, stelde de OR 
voor om voor ouders van brugklasleerlingen een workshop te organiseren over de digitale 
leermiddelen van de school. Ook vroeg de OR aandacht voor voorlichting op school over seks, 
drugs, alcohol en verslaving, cultuuronderwijs en presentatieskills. 

Ouders kaartten aan dat herkansen voor schoolonderzoek 1 niet mogelijk was. Hoewel dat 
volgens de regels is van het Plan van Toetsing en Aanpak (PTA). Uiteindelijk kon er toch worden 
herkanst. Nadere informatie over PTA’s is te vinden op de website. 

Een ouder maakte bezwaar tegen de planning van de toetsweek voor de bovenbouw direct na 
de vakantie. Een planning van toetsweken die iedereen tevreden stelt, is haast niet mogelijk. De 
OR heeft dit besproken met de Leerlingenraad. Besproken is of er differentiatie mogelijk is en er 
niet na elke vakantie een toetsweek gepland kan worden.  

Onderwijsontwikkelingen die zijn besproken: 

Jonge Academie voor kinderen uit groep 8 van de basisschool; 

Afwikkeling van de laptopklassen; 

Introductie onderwijshuis (verticale indeling van het onderwijs, dus verschillende leerjaren 
bij elkaar) voor leerjaar 4 en 5 van het Gymnasium; 

Spijkertijd en Lenteschool om het zittenblijven terug te dringen; 

Planning van de toetsweken; 

Komst van de “Confucius Class Room”, gesponsord door de Stichting Confucius van de 
Universiteit Leiden voor de lessen Chinees; 

Instelling Onderwijsgroep, bestaande uit SCW docenten, die meedenken over het 	
onderwijs van SCW; 

Aanmeldingen voor de brugklas; 

Aandacht voor de rol van decaan en mentor; 

Strategisch beleid van de Stichting Lucasonderwijs, waar het Stanislascollege onderdeel 
van uitmaakt (www. lucasonderwijs.nl); 

Keuzeprogramma’s voor de HAVO en het VWO 

De OR is dit jaar grotendeels vernieuwd. Met 11 leden beginnen we op sterkte te komen. De 
samenstelling en taakverdeling staat op de website. In de OR wordt ook teruggekoppeld vanuit 
de Medezeggenschapsraad, de School Medezeggenschapsraad en de Regioraad. De ouders 
die daarin zitting hebben, zijn tevens lid van de OR, waardoor er maximale betrokkenheid is. 

Wij kunnen nog steeds versterking gebruiken, onder meer een vertegenwoordiging in de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Voor nadere informatie hierover kunt u contact 
opnemen met ouderraad@stanislascollege.nl. Wilt u een vergadering bijwonen van de OR? Dat 
kan.  Dit schooljaar vergaderen we alleen nog op dinsdag 13 juni 2017, start om 19.30 uur in de 
lerarenkamer.  

Met € 7.531 naar Malawi 

Door Suzan Passchier – lid Ouderraad Stanislascollege 
Westplantsoen 

Het zal u niet ontgaan zijn: de Vastenactie op 31 maart 
was op alle fronten een groot succes! Vrijdagmiddag 
waren de ruim 300 deelnemers al aardig gammel. Ze 
deden enthousiast mee aan de aangeboden workshops of 
hingen met vrienden gezellig rond. Ondertussen werd 
samen met een aantal ouders het uitgebreide buffet 
opgebouwd. Er werden veel hongerige blikken naar 
binnen geworpen, maar voordat het buffet geopend werd, 
hield het goede doel van dit jaar ‘World Servants’ een 
bevlogen presentatie. De leerlingen Wieke en Lotte gaan 
met deze stichting naar Malawi om te helpen bij de bouw 
van schoollokalen. Goed om te zien dat het verzamelde 
geld bij een professionele organisatie terecht komt.  

Deelnemers die het meeste sponsorgeld hadden 
opgehaald, kregen een bioscoopbon (gesponsord) en na 
de bekendmaking van de opbrengst mochten de 
leerlingen eindelijk eten. Het werd een feestelijke avond! 
Namens de Ouderraad: veel dank aan alle ouders die 
geholpen hebben bij de organisatie van de avond. 
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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/ 

4 mei herdenking 

Op 4 mei om 19.30 uur vertrok vanaf de Delftse Markt de jaarlijkse stille tocht 
naar het verzetsmonument  ‘Nieuwe Plantage’.  Het Stanislas College 
Westplantsoen was vertegenwoordigd door de Leerlingenraad, (oud) 
medewerkers en de Oudercommissie.   

De lange, statige tocht voerde dwars 
door de stad en velen langs de route 
namen tijdens het passeren van de 
stoet hun eigen moment van 
reflecteren. Bij het monument deelde 
de heer Klok zijn aangrijpende familie 
geschiedenis over dappere mensen 
onder zeer zware omstandigheden. 
Burgemeester Marja van Bijsterveldt 
vroeg in haar toespraak om meer 
verbinding tussen mensen.  

De Tweede Wereldoorlog is voor 
jongeren wellicht ver weg, maar zij 
hadden op deze dag hun eigen 
referentiekader gebaseerd op wat er 
nu in de wereld gebeurt. Voor 
anderen is de oorlog nog steeds 
dichtbij, zoals bij een oud-
medewerker wiens broer in de laatste 
dagen van de oorlog als verzetsman 
omgebracht is.  

Om 20.00 uur was de lucht zeer donker geworden, om de 2 minuten stilte 
extra zwaarte te geven. Vele organisaties en betrokkenen legden vervolgens 
bloemen bij het monument, waaronder ook de Stanislas afvaardiging. Nog 
steeds onder de indruk stapten we weer op onze fiets naar huis; vrijheid is 
niet vanzelfsprekend.

Ouderhulp gevraagd bij inname schoolboeken 

En plots is het schooljaar weer voorbij. 

In de week van 26 juni-30 juni is de jaarlijkse boekeninname.  

Ouderhulp bij deze klus is hard nodig. U controleert of de leerlingen alle 
boeken bij zich hebben en u kijkt of er schade is. Per dag zoeken we 10 
ouders. 
U kunt zich alleen opgeven voor een hele dag. De school zorgt voor koffie, 
thee en de lunch. 
 
U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar 
Boekenfondsscw@stanislascollege.nl U kunt daar aangeven op welke 
dag(en) u wilt helpen. Het is alleen mogelijk om op te geven voor een hele 
dag. Een week tevoren krijgt u per e-mail informatie over de gang van 
zaken. Op de dag zelf is er een korte instructie.  

De boekeninname is op:  

Maandag 26 juni:  09.00 tot 12.30 uur Boekeninname 5 havo  

Dinsdag 27 juni:  09.00 tot 13.30 uur Boekeninname 6 vwo 

Woensdag 28 juni: 09.00 tot 14.10 uur Boekeninname 2e klassen en 4 
vwo 

Donderdag 29 juni: 09.00 tot 14.00 uur Boekeninname Brugklassen en 
5 vwo 

vrijdag 30 juni: 09.00 tot 14.20 uur Boekeninname 3e klassen en 4 havo 

We hopen op veel aanmeldingen, want vele handen maken licht werk. 
Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.  
Namens de commissie Boekenfonds van de Ouderraad, Dick Rekelhof en 
Victoria Dekker 

School’s Cool Delft zoekt nieuwe mentoren 

Ouders die leerlingen willen begeleiden in hun middelbare school periode, 
worden uitgenodigd om mentor-vrijwilliger te worden bij School’s Cool. De 
hulp is nodig op drie momenten: eerst in groep 8 bij het maken van de keuze 
voor de middelbare school, dan bij de overgang naar de brugklas en tenslotte 
in latere jaren op het voortgezet onderwijs als een leerling dreigt vast te lopen. 
Interesse in de (sociale) culturele achtergrond van de leerling en zijn ouders is 
belangrijk. School’s Cool zorgt voor begeleiding van de mentoren.  

Heb je interesse? Kijk dan op de website www.schoolscooldelft.nl of mail 
naar info@schoolscooldelft.nl. 
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Ouderraad Stanislas Westplantsoen

Opening Beachvolleybalveld: woensdag 7 juni 2017 om 15.00 uur   

Door Jan de Leeuw - Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen 
 
Op woensdag 7 juni wordt het Beachvolleybalveld  op het sportterrein van het Stanislascollege Westplantsoen geopend. U bent van harte uitgenodigd om bij 
dit officiële moment aanwezig te zijn. 

Eind maart startte de firma M. van Gooswilligen Groenvoorzieningen BV met de werkzaamheden. Het veld is gerealiseerd dankzij de financiële steun van de 
Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen, Stichting Samen Sterk voor Onderwijs (3SO) en de sectie Sport van de school.  

 
Het veld is gerealiseerd dankzij de financiële steun van de Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen, Stichting Samen Sterk voor Onderwijs (3SO) en de 
sectie Sport van de school. Over enkele weken zal het veld worden opgeleverd. Begin juni is de feestelijke ingebruikname.  
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