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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers, 

Voor u ligt het eerste Torakel van schooljaar 2021/2022. Gelukkig is na de (verlengde) 
kerstvakantie de school weer open. Ook al zijn we nog zeker niet van Corona en de 
beperkingen die dit met zich meebrengt af. Helaas zaten er noodgedwongen vorige week 
weer veel klassen thuis. Vanaf deze week zijn de quarantaine maatregelen voor scholen 
aangepast en zijn de toetsweken begonnen voor de niet examenklassen. Wat dit jaar ons 
verder nog gaat brengen is afwachten en ‘fingers crossed’.  

Vanuit de Ouderraad hopen we als klankbord voor de directie van de school ons steentje 
bij te dragen. Allereerst om onze kinderen zo goed mogelijk onderwijs te laten volgen. 
Maar na twee jaar Corona is het minstens zo belangrijk dat ze sociaal vaardig gemaakt 
worden voor de toekomst. Het contact met leeftijdsgenoten is hiervoor o zo belangrijk. De 
Ouderraad zal met de school mee blijven denken als afvaardiging van u, de ouders van de 
leerlingen van SCW.  

Naast het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie zullen we ook thema-
avonden blijven organiseren over opvoedkwesties. Een beetje advies, luchtig verpakt, 
kunnen we allemaal wel gebruiken. Dit voorjaar staat er weer een op de rol! 
Mocht u ergens mee zitten of ideeën willen uitwisselen, neem dan gerust contact met ons 
op via ouderraadscw@stanislascollege.nl. 

Een mooi en gezond 2022! 

                         

Even voorstellen 

Dit schooljaar heeft de OR een nieuw lid mogen verwelkomen. Hieronder stelt ze zich zelf 
aan u voor: 

Hallo, mijn naam is Floor Bogman-Nieboer, ik ben ouder van een zoon in HAVO-4 en een 
dochter in de brugklas. Sinds september 2021 maak ik deel uit van de OR van het SCW. 
Ik vind het belangrijk en interessant om een bijdrage te leveren aan een klankbord voor 
docenten en directie. Vooral omdat de middelbare school zo'n groot deel uitmaakt van het 
leven van onze tieners.
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Wat is er besproken in de ouderraad dit schooljaar?

Een nieuw schooljaar, een nieuw gezicht. Vanaf 2021-2022 heeft Jeroen van der Kraan de rectorstok overgenomen van Sonja de 
Kreij die met pensioen is gegaan. En is hij daarmee ook onze formele gesprekspartner. De Ouderraad constateert met plezier dat 
met Jeroen de gesprekken net zo constructief zijn en in een goede sfeer verlopen. 

Een keur aan onderwerpen passeerde het afgelopen half jaar de revue. We konden uiteraard niet om corona heen. Hoe is het met 
de veiligheid binnen het schoolgebouw (CO2-meters, ventilatie), hoe staat het met de besmettingen? We vroegen aandacht voor het 
online mee kunnen doen van leerlingen die in quarantaine zitten (helaas zijn er ook digitale spijbelaars). Wat jammer dat de 
feestelijkheden van december niet door konden gaan. Gelukkig kwam er geen lange schoolsluiting. En zijn in september de reizen 
van vorig schooljaar ingehaald. 

Dankzij corona is er ook extra geld beschikbaar voor scholen. 
Stanislas heeft er voor gekozen om deze zogenoemde NPO-
gelden te besteden aan een verlengde brugklas (kansklas), een 
ruimer aanbod van maatwerkvakken en aan bijspijkerlessen. De 
Ouderraad is daar blij mee. Het geeft kinderen de mogelijkheid 
om opgelopen achterstanden in te halen.  

Corona en lockdowns zorgden niet alleen voor 
leerachterstanden. Ook op sociaal-emotioneel vlak is er het 
nodige leed bij leerlingen, met ook zijn weerslag op het 
groepsgevoel in klassen met name in de onderbouw. Gelukkig is 
ook hier aandacht voor. Mentoren en coördinatoren bijvoorbeeld 
krijgen extra training. Het project Gezonde School (met de GGD) 
focust zich op welbevinden en stress. Niet toevallig ook het 
onderwerp van de thema-avond die de Ouderraad in december 
organiseerde. Belangrijk is om het gesprek met leerling (en ouder) 
te blijven voeren. 

Maar corona domineerde niet alleen de agenda. Gelukkig niet. 
Stanislas Westplantsoen staat er goed op in de regio en dat 
vertaalt zich in een (te) groot aantal aanmeldingen. Voor dit jaar 
zijn er noodlokalen geplaatst bij de sportvelden. Maar voor het 
komende schooljaar ontkomen we niet aan een 
toelatingssysteem. Al langer zijn er zorgen over het tekort aan 
ruimte voor de fietsen. Plannen voor uitbreiding wachten op 
gemeentelijke goedkeuring. Terugkerend zijn de problemen met 
tijdig leveren van boekenpakketten, dit jaar als gevolg van personeelstekorten bij de leverancier. We spraken ook over het 
onderwerp burgerschap. Hoe denkt SCW dit thema in te vullen wilde de OR weten. Verrassend: niet met een verplichte 
maatschappelijke stage. Hoe dan wel: daarover praten we in een volgend overleg verder. De OR is in ieder geval enthousiast over 
de ideeën die nu verder worden uitgewerkt. 

Het lijkt bijna ondergesneeuwd, maar de kwaliteit van het onderwijs is natuurlijk het belangrijkste. In 2019 is een nieuw 
schoolsysteem ingevoerd dat leerlingen aanzet tot meer zelfstandigheid en het maken van eigen keuzes, met maatwerkuren voor 
verdieping of versterking en lessen van 60 minuten. Ook het mentoraat is versterkt door per klas 2 mentoren aan te stellen. Hoe 
gaat dit? Ouders konden een vragenlijst invullen. Een groep docenten is nu bezig met de evaluaties en het uitwerken van 
aanbevelingen voor verbetering waar nodig. 

Tot slot maakte de OR kennis met Limarley Kingsale, docent en coördinator identiteit van een aantal Stanislasscholen in de regio. 
We hebben samen besproken wat er ondanks de huidige maatregelen mogelijk is voor een gespreksavond met ouders over 
identiteit. 

De Ouderraad is een klankbordgroep van ouders 
voor de directie van Stanislas College 
Westplantsoen, we adviseren gevraagd en 
ongevraagd. Op 7 september en 13 oktober 
hebben we dit fysiek op school met elkaar kunnen 
doen. Helaas was dit vanaf november niet meer 
mogelijk en hebben we 14 december en 12 januari 
weer online met elkaar gesproken.

http://www.stanislascollege.nl/westplantsoen/praktische-informatie/organisatie/ouderraad/


Ouderraad Stanislas Westplantsoen

Verslag thema-avond

‘Stress bij je kind’: dat was het onderwerp van de thema-avond van 9 december, georganiseerd door de Ouderraad samen met 
Annette van Oosten (conrector en coördinator Gezonde School), Jolijn van Lier en Rinske Loykens-Wolters van GGZ Delfland.  
Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan werkt 
school aan verschillende thema’s. Binnen de school is een Gezonde School-coördinator aangesteld en van buiten school een 
adviseur van de GGD. Verder wordt er samengewerkt met diverse partners die bijdragen aan gezondheidsbevordering op school.  
Annette van Oosten vertelde tijdens de thema-avond dat de focus van school ligt op Welbevinden. Dit past bij de identiteit van de 
school, het is goed voor de leerlingen en ook belangrijk voor het schoolpersoneel. Pas wanneer leerlingen zich veilig voelen en 
lekker in hun vel zitten, zijn ze in staat om te leren. Ze gaan dan met plezier naar school en zitten vol zelfvertrouwen in de klas. 
School heeft al een aantal zaken rondom welbevinden georganiseerd: 	  
• Versterkt mentoraat 
• Begeleidingsteam met: zorgcoördinator , leerlingbegeleiders voor 

kortdurende trajecten sociaal-emotionele problematiek, 
faalangstreductietraining, pedagogisch medewerker, specialisten 
binnen en buiten school (Jeugdformaat, JGZ, GGZ, SWVVO) 

• Brugklassen: mentorlessen met methode Tumult  
• Klas 2: workshop pesten en eetstoornissen  
• Klas 3: relatie en seksualiteit lessenreeks  
• Bovenbouw: preventie op depressie (mentorlessen en toneelstuk)  
• Bezig met: aandacht voor preventie activiteiten i.r.t. stress/burnout 

Na de presentatie van Annette heeft Rinske meer 
achtergrondinformatie gegeven over stress bij kinderen. Ze heeft wat 
resultaten van onderzoeken laten zien en ook even stil gestaan bij 
stress en corona. Voor ons als ouders had ze de volgende tips om 
onze kinderen te helpen: 
1. Help je kind te ontspannen (samen wandelen, sporten o.i.d.) 
2. Verlaag de prestatiedruk 
3. Las rustmomenten in tijdens stressvolle periodes 
4. Breng tijd samen door 
5. Wees je bewust van je eigen rol 
6. Gezonde leefstijl  
7. Je kind steunen  
8. Ga eens samen in gesprek over wat jouw kind nou stress geeft en kunnen jullie hier iets aan doen? 

Mocht je als ouder het gevoel hebben dat je kind hulp nodig heeft neem dan contact op met de mentor. Die weet binnen school de 
route richting hulp. Ook is het mogelijk om preventie trainingen bij GGZ Delfland te volgen. Meer informatie hierover is te vinden op 
www.ggz-delfland.nl onder preventie. 

Meer weten over het programma Gezonde School van de GGD? Kijk dan op de website.  
 
 
 

Vooraankondiging thema-avond:  
‘Hoe pubers keuzes maken’  

Op 12 mei 2022 
 
Door Aletta Smits-Loef 
 
Nadere informatie en een uitnodiging volgt t.z.t.

http://www.stanislascollege.nl/westplantsoen/praktische-informatie/organisatie/ouderraad/
http://www.ggz-delfland.nl
https://www.gezondeschool.nl/voortgezet-onderwijs


Ouderraad Stanislas Westplantsoen

Vooraankondiging Vastenactie

Na twee jaar afwezigheid wordt er dit jaar op school weer een Vastenactie georganiseerd. De vastenactie staat gepland op 
donderdag 7 april en als goede doel is gekozen voor Zolacare Malawi.  

Wat kunt u als ouder/verzorger doen om bij te dragen aan de Vastenactie? 

U kunt uw kind sponsoren met een geldbedrag 

U kunt een gerecht klaarmaken voor een aantal leerlingen 

U kunt meehelpen bij het uitdelen van de gerechten aan de deelnemers van de Vastenactie. 

Binnenkort ontvangt u meer informatie via de mail. Mocht u nu al weten dat u graag wilt helpen dan kunt u een mail sturen naar 
ouderraadscw@stanislacollege.nl. 

                              

Oudergespreksgroepen 

Elk jaar organiseert de werkgroep identiteit gespreksavonden voor ouders 
rondom de Ignatiaanse pedagogiek. Deze pedagogische onderwijsvisie 
kenmerkt zich onder andere door het bewuster worden van innerlijke 
gevoelens en het maken van keuzes. De oudergespreksavonden hebben 
tot doel ouders te ondersteunen in de begeleiding van onze kinderen. Ook 
dit jaar worden de oudergespreksgroepen georganiseerd. U zult daar 
binnenkort meer informatie over ontvangen. 

http://www.stanislascollege.nl/westplantsoen/praktische-informatie/organisatie/ouderraad/
https://www.zolacaremalawi.com/
mailto:ouderraadscw@stanislacollege.nl
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