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Van de redactie 

De laatste Torakel van dit schooljaar. Een jaar waarin de Ouderraad constructief en positief 
overlegde met de directie van de school. 
De Ouderraad was onder meer betrokken bij bijeenkomsten met contactouders uit de 
onderbouw, aanleg van een beachvolleybalveld, Open Dag, Vastenactie, Dodenherdenking, 
thema-avonden, een speciale vergadering met de Leerlingeraad en als afsluiter de 
onvermijdelijke boekeninname. Tenslotte: de Ouderraad wenst ouders en leerlingen een 
mooie zomer en straks in augustus een goede start van het nieuwe schooljaar.  

In deze editie: 

Uit de vergaderingen van de Ouderraad  

Beachvolleybalveld geopend. 

Chromebooks voor leerlingen uit klas 1, 2 en 3 

Stichting Ouders voor Leerlingen 
Westplantsoen… 

Uit de vergaderingen van de Ouderraad  

Door Pauline Bontje – secretaris Ouderraad Stanislascollege Westplantsoen 

De Ouderraad blijft goed op de hoogte van ontwikkelingen binnen de school, door onder meer 
de aanwezigheid van rector Sonja de Kreij bij alle vergaderingen. Vast agendapunt is 
“mededelingen van en vragen aan de Directie”. Verder hebben leden van de Ouderraad zitting in 
de SMR, GMR en MR. Het plan is om volgend schooljaar ook de conrectoren actief te betrekken 
bij de vergaderingen. 

De keuzeprogramma’s die zijn ontwikkeld voor HAVO en VWO zijn goedgekeurd door de MR, 
evenals de ouderbijdrage. De schoolreizen zijn goed verlopen en binnen de Ouderraad is 
besproken om de opzet van de reis voor de Havisten nader te bekijken. 
SCW is bezig met een traject voor excellente school.  

Rol van de mentor. De mentoren vullen hun rol uiteenlopend in en die is soms anders dan ouders 
en leerlingen verwachten.  

Contactouders spelen een belangrijke rol bij het verzorgen van oudercontact tussen de mentor 
en andere ouders in een klas. In het nieuwe jaar zullen wij weer input van de contactouders 
vragen voor onze vergaderingen. Zo krijgen wij een beter beeld van wat er in de klassen leeft. Bij 
de overgang van de brugklas naar de tweede klas worden de klassen opnieuw ingedeeld. 
Daardoor zijn er vaak onvoldoende contactouders in de tweede klassen. Volgend jaar zullen we 
ook een oproep doen aan ouders van de tweede klassen om zich aan te melden als 
contactouder. We hebben gemerkt dat er bij ouders van tweedeklassers vaak veel vragen leven. 
Contactouders kunnen daarbij een verbindende rol spelen.  

De Ouderraad organiseert zoals in voorgaande jaren de inname van de boeken. 

Komend schooljaar wordt aan de onderbouw een Chromebook uitgereikt. Besproken is de 
inzet van dit leermiddel in het onderwijs. 

Voor het nieuwe jaar zullen wij nog tips geven aan de directie over de jaarplanner. De 
jaarplanner geeft bijvoorbeeld inzicht in de planning van proefwerken, ouderavonden, etc. Het 
opstellen van de jaarplanner is een gecompliceerde opdracht, waardoor het soms niet 
haalbaar is om alle belanghebbenden tegemoet te komen. 

Ook volgend jaar staan thema-avonden op de agenda. Suggesties voor onderwerpen zijn 
altijd welkom: ouderraadscw@stanislascollege.nl  

Gezocht: nieuwe leden ouderraad 

Dit jaar nemen drie ouders afscheid van de Ouderraad. Dat betekent dat we op zoek zijn 
naar ouders die het leuk vinden om mee te denken over het reilen en zeilen op het Stanislas 
Westplantsoen. Vergaderingen zijn elke maand op afwisselend dinsdag, woensdag of 
donderdag van 19.30-21.30 uur. Kom een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen om te 
kijken of het bij je past: ouderraadscw@stanislascollege.nl. Meer informatie over de leden en 
activiteiten van de Ouderraad op de website van de school. 

De Ouderraad heeft weer de inname van de 
boeken georganiseerd wat alleen kan met hulp 
van (veel) ouders. Na onze herinneringsmail 
hebben zich nog ruim 25 ouders aangemeld. Dit 
betekent dat er deze week ruim 50 ouders komen 
helpen. Heel veel dank daarvoor! 
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Opening Beachvolleybalveld                                
woensdag 7 juni 2017 

Na de noodzakelijke voorbereiding is op woensdag 7 juni 2017 
het Beachvolleybalveld geopend. Hiermee ging een grote wens in 
vervulling van de sportleerkrachten van het Stanislascollege. Met 
als resultaat een multifunctioneel sportveld.  
Rector Sonja de Kreij sprak de aanwezigen toe, waarna leerlingen 
van 4VWO het veld konden betreden voor een clinic beach 
tennis. Dat hiervoor de sokken en schoenen uit moesten lijkt 
logisch, al hoewel dit niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid 
was. De bekende tennisser Martijn van Haasteren verzorgde de 
clinic en hij kreeg al snel iedereen enthousiast aan het werk. Een 
zonnetje, geheel passend bij de sfeer van een strandsport,  

De realisatie van dit Beachvolleybalveld is grotendeels mogelijk 
gemaakt door de stichting Samen Sterk voor Onderwijs (3SO) en 
de stichting ouders voor leerlingen Westplantsoen. 
Doelstelling van de stichting ouders voor leerlingen 
Westplantsoen is: mogelijk maken van extra activiteiten op het 
gebied van kunst, cultuur en sport. Het bevorderen van een 
uitdagend en leuk sportklimaat op de locatie Westplantsoen met 
dit beachvolleybalveld past hier prima in. Het maakt het mogelijk 
een aantal “hippe” strandsporten aan te bieden, zoals volleybal, 
voetbal, tennis en nog veel meer. Ook kan er aan verspringen 
worden gedaan, omdat er een aanloopgedeelte is opgenomen in 
het geheel. 

De stichting ouders voor leerlingen Westplantsoen bedankt alle 
donateurs voor hun bijdrage aan deze geweldige uitbreiding van 
de sportmogelijkheden op onze school. 

Chromebooks voor leerlingen uit klas 1, 2 en 3 

Komend schooljaar krijgt de gehele onderbouw de beschikking over 
een Chromebook, daar heeft u ongetwijfeld al over gehoord. In de 
eerste nieuwsbrief die door onze school aan alle ouders is gestuurd 
waren  ICT en de komst van de Chromebooks een van de 
hoofdonderwerpen. Het bijgevoegde kader is een onderdeel van het 
artikel dat in die nieuwsbrief stond. 

Dit schooljaar zijn docenten achter de schermen bezig `geweest met 
hun eigen scholing, zodat zij in hun lessen het Chromebook effectief 
kunnen gebruiken. Mentoren worden daarnaast speciaal getraind om 
ervoor te zorgen dat zij hun mentorleerlingen wegwijs kunnen maken 
op het Chromebook. 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u als ouders van een 
onderbouwleerling schriftelijk praktische informatie over het gebruik 
van het Chromebook. Wij adviseren u echter om aan het einde van 
de eerste week aan uw kind te vragen wat hij/zij geleerd heeft over 
het Chromebook en er samen achter te gaan zitten. 

Het Chromebook krijgt uw kind de eerste dinsdag van het nieuwe 
schooljaar mee naar huis. Daar zal ook informatie bij gegeven 
worden over verzekering en wat te doen bij schade. 

Het ICT-plan van SCW in hoofdlijnen 
De rol van ICT in het onderwijs: 

Wij streven naar functioneel ICT gebruik. ICT speelt een aanvullende 
én ondersteunende rol. 
ICT wordt ingezet om differentiatie op inhoud en op proces te 
ondersteunen en versterken. 

Gebruik van ICT:  
Een device is naast het boek een vanzelfsprekend leermiddel voor 
iedere leerling en ICT een vanzelfsprekend onderdeel van ons 
onderwijsaanbod. 
Iedere leerling heeft een eigen device. 
De docent zet ICT in voor het leveren van maatwerk en voor 
verrijking; het is een middel om de leeropbrengst en de motivatie van 
leerlingen te optimaliseren.  
Wij spreken alleen van digitaal onderwijs als er sprake is van 
interactief gebruik van het digitale materiaal. ICT wordt bij voorkeur 
niet ingezet als ‘boek achter glas’.  

Keuze en bekostiging van de device: 
Alle leerlingen werken met hetzelfde device. Na breed overleg is de 
keuze gevallen op een Chromebook; 
De Chromebooks worden bekostigd door de school uit het 
leermiddelenbudget. 

Het moment van invoering 
De leerlingen van klas 1, 2 en 3 krijgen het schooljaar 2017-2018 
de beschikking over een Chromebook. Om er voor te zorgen dat in 
2017-2018 ieder vak ICT geïntegreerd heeft in het onderwijsaanbod, 
krijgt iedere docent al dit schooljaar een Chromebook tot zijn beschikking 
en wordt scholing en training gefaciliteerd. 
Vanaf 2018-2019 wordt het werken met boek en Chromebook 
voortgezet in de bovenbouw. 

Nog dit kalenderjaar zal de klankbordgroep ICT op SCW opnieuw 
bij elkaar komen om de lopende ontwikkelingen te bespreken. 
In 2017-2018 zal deze groep een belangrijke volgende rol blijven 
spelen.  

Ouderraad Stanislas Westplantsoen
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