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Editie nr. 3, februari 2016   

Beste Lezer, 

Voor u ligt alweer de derde editie van het Torakel in 
dit schooljaar. Zoals alle voorgaande edities is ook 
deze Torakel met zorg samengesteld.  

Wist u dat u ook kunt bijdragen aan deze nieuws-
brief? Klim ook eens in de pen en mail uw artikel 
aan de redactie. 

Redactie Torakel 

In dit nummer: 
 Oproep van de Ouderraad 

 Visie 

 Lezing Joris Luyendijk op Stanislascollege Westplant-
soen 

 Gezocht: thuismentoren voor toekomstige brugklassers 

 Verslag Thema-avond 4 februari 2016: “Communiceren 
met je puber”. 

 Oproep voor hulp bij jaarlijks vastenactie op woensdag 
16 maart 

 Bericht van de Stichting Ouders voor Leerlingen West-
plantsoen 

 Interessante informatie voor ouders 

 Belangrijk, belangrijk: Onderhoud e-mailadressen 

 Volgende edities Torakel 

 

 

 

Torakel 

mailto:Torakel@stanislascollege.nl
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Het schooljaar is nu halverwege en dit is misschien een moment waarop 
u nadenkt over de mogelijkheid of u wat op school kunt doen voor alle 
leerlingen. Misschien was u eerder al actief in een bestuur van de basisschool van uw kind of 
bij het organiseren van schoolactiviteiten.  

Ook binnen het Stanislascollege Westplantsoen is uw inzet als ouder heel welkom. Wij hebben 
een springlevende Ouderraad die versterking kan gebruiken. De Ouderraad is een onmisbaar 
klankbord voor de directie. Daarnaast organiseert de Ouderraad zelf activiteiten, onder meer 
met de Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen.  

 

Wat doet de Ouderraad? 

De Ouderraad van het Stanislascollege Westplantsoen bestaat uit 10 tot 15 ouders en heeft als 
taak het bevorderen van de communicatie tussen ouders en school. Verder behartigt de Ouder-
raad de belangen van de ouders. Iedere maand vergadert de Ouderraad met de schoolleiding; 
aansluitend bespreekt de Ouderraad de activiteiten.  

 

De Ouderraad: 

 kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie  

 fungeert maandelijks als gesprekspartner van de schoolleiding in het belang van leerlingen 
en ouders. Besproken worden onder andere:  

 directe zaken over het onderwijs 

 algemene beleidsmatige zaken 

 buitenschoolse activiteiten zoals kampen en reizen en sociale betrokkenheid 

 besteding ouderbijdrage. 

 heeft een contactoudercommissie die het systeem van de contactouders verzorgt. Hierbij 
heeft iedere klas een of twee ouders die als contactpersoon fungeren tussen de overige ou-
ders en de docenten, de mentor en de Ouderraad.  

 helpt bij de organisatie van ouderavonden voor de brugklassen en tweede klassen waarbij 
de contactouders de avond leiden.  

 fungeert als link tussen de (contact)ouders en de schoolleiding. Ouders kunnen bij de Ou-
derraad terecht voor het inwinnen van informatie, het melden van problemen of het stellen 
van vragen van algemene aard. De contactoudercommissie zal dit indien nodig inbrengen 
in het overleg met de schoolleiding.  

 verzorgt de redactie van Torakel, digitale nieuwsbrief voor en door ouders.  

 organiseert twee thema-avonden per jaar over onderwerpen die ouders aanspreken, zoals 
op 4 februari 2016 met het onderwerp “communiceren met je puber”, die druk was bezocht. 

 en de Leerlingenraad ontmoeten elkaar jaarlijks in een gezamenlijke bijeenkomst en be-
spreken dan onderwerpen, zoals sociale cohesie, motivatie en leeromgeving. De resultaten 
daarvan worden door de Ouderraad en Leerlingenraad gezamenlijk met de schoolleiding 

 

Oproep voor nieuwe leden van de Ouderraad en voor de 

Stichting Ouders voor leerlingen Westplantsoen 

Ouderraad Stanislascollege Westplantsoen  
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De Ouderraad: 

 vertegenwoordigt de ouders bij jubilea en andere bijzondere gelegenheden. 

 organiseert samen met de Leerlingenraad en de Werkgroep Identiteit de Vastenactie in de week 
voor Pasen  

 zorgt voor het innemen van de schoolboeken aan het einde van het schooljaar 

 organiseert samen met de schooldecanen voor leerlingen een beroepenmarkt 

 zorgt voor vertegenwoordiging van de ouders in de formele medezeggenschapsorganen 
(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Lucas stichting, de Medezeggenschapsraad 
van het Stanislascollege en de Deelmedezeggenschapsraad van het Westplantsoen) 

 levert de bestuursleden voor de Stichting Ouders voor leerlingen Westplantsoen, de stichting die 
de Ouderraad tweeënhalf jaar geleden heeft opgericht om jaarlijks geld in te zamelen voor extra 
activiteiten voor de leerlingen op het gebied van kunst, cultuur en sport (Dit jaar onder andere 
met lezingen van Joris Luyendijk en sprekers in de klas met ervaringen uit WO II). 

 

Meer weten over de Ouderraad? 

Wij willen graag deze activiteiten van de Ouderraad voortzetten en uitbreiden. Daarvoor hebben we 
nieuwe leden van de Ouderraad en nieuwe bestuursleden van de Stichting nodig. Als u meer wilt 
weten wat de Ouderraad en de Stichting doen, dan kunt u een e-mail sturen naar Ouder-
raadSCW@stanislascollege.nl. Informeren of een e-mail sturen verplicht u tot niets. U kunt ook vrij-
blijvend een vergadering van de Ouderraad bijwonen om te ervaren wat de Ouderraad doet. De hui-
dige leden van de Ouderraad informeren u graag over wat de Ouderraad doet en u kunt dan zelf be-
palen of uw belangstelling aansluit bij de behoeften van de Ouderraad. Iedereen die enthousiast is 
om zich met de Ouderraad in te zetten voor de leerlingen van het Stanislascollege Westplantsoen is 
welkom!  

Oproep vervolg 

Ouderraad Stanislascollege Westplantsoen  

mailto:OuderraadSCW@stanislascollege.nl
mailto:OuderraadSCW@stanislascollege.nl
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Visie 
Sonja de Kreij—Directrice  Stanislascollege Westplantsoen 

In de eerste Torakel van dit schooljaar heb ik me aan u voorgesteld. Inmiddels werk ik ruim 7 
maanden op SCW en de tijd is omgevlogen. Voor mij een moment om de balans op te maken. Ik 
ben in augustus zeer warm ontvangen door de collega’s.  
 
De eerste maanden stonden voor mij in het teken van kennismaken. Als ik de balans opmaak dan 
kan ik zeggen dat Stanislascollege Westplantsoen een fijne school is om leiding aan te geven met 
betrokken collega’s die elke dag weer hun uiterste best doen om zinvol onderwijs te geven aan uw 
kinderen.  
 
In de afgelopen periode is het schoolplan 2016-2019 en jaarplan 2016 geschreven en hebben we 
met elkaar nagedacht over onze visie op onderwijs. Die visie hebben we als volgt verwoord:  
 
Het Stanislascollege Westplantsoen biedt een wereld vol mogelijkheden. Wij vormen een open 
leefgemeenschap met oog voor verschillen, waarin iedereen tot zijn recht komt. We creëren een 
respectvolle en stimulerende omgeving waarin jonge mensen opgroeien tot zelfstandige en ver-
antwoordelijke volwassenen. Een school met een inspirerende traditie en een stevige ambitie’. 
 
Op de informatieavond voor ouders van nieuwe brugklasleerlingen heb ik de visie toegelicht door 
de uitspraken in de visie te verduidelijken. Voor u is veel van die informatie al bekend maar ik 
vind het toch de moeite waard om die toelichting ook hier te geven.  
 
Die wereld vol mogelijkheden: Onze leerlingen willen we zowel in onderwijs als ook in de bui-
tenschoolse activiteiten een breed palet bieden. Keuzes en kansen geven om zichzelf optimaal te 
ontwikkelen. Zowel op havo als het vwo bieden wij versterkt talenonderwijs. Die vakken wor-
den afgesloten met een internationaal erkend certificaat. Naast Engels, Frans en Duits zal Chi-
nees ook vanaf dit jaar op deze wijze afgesloten kunnen worden.  
We participeren in Beter Beta projecten en hebben een mooie samenwerking met de TU Delft en 
enkele van onze leerlingen volgen programma’s op de universiteit van Leiden en Rotterdam.  
Koor en orkest, toneel, onze vieringen en de reizen die de leerlingen mogen maken geven de 
breedte aan van ons buitenschoolse aanbod.  
 
In onze visie geven we aan dat we een open leefgemeenschap willen zijn met oog voor de ander. 
Beide woorden vind ik van groot belang. De openheid, veiligheid en het vertrouwen is voor ons 
de basis van goed onderwijs. In het jaarlijks onder leerlingen afgenomen tevredenheidsonder-
zoek scoort het gevoel van veiligheid hoog. Gewoon prettig met elkaar omgaan en de ruimte 
krijgen jezelf te zijn. Een respectvolle en stimulerende omgeving, een gemeenschap, bieden 
waarbinnen uw kind verder op kan groeien in zelfstandigheid en ook verantwoordelijkheid. Het 
één kan niet zonder het ander! 
 
        Lees verder op de volgende pagina 
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Visie (vervolg) 
 
De visie eindigt met  ‘ de inspirerende traditie’ en een stevige ambitie ’. Wij zijn een Jezuïe-
ten college. Nog de enige in Nederland maar wel onderdeel van de 2000 scholen wereld-
wijd. De paters Jezuïeten hebben in 1948 de school gesticht. Zij zijn nog steeds betrokken bij 
het onderwijs; vieringen, lessen levensbeschouwing en activiteiten gericht op de identiteit 
en natuurlijk de Ignatiaanse Pedagogiek. Deze pedagogische benadering wordt gevolgd 
door alle Jezuïetenscholen wereldwijd. Daarbij gaat het niet alleen om leren uit boeken, 
maar de totale ontwikkeling van onze leerlingen staat centraal. Ook besteden we veel aan-
dacht aan een prettige sfeer en respectvol met elkaar omgaan. 

En die stevige ambitie: Met ons complete aanbod willen we onze leerlingen de mogelijkheid 
bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Dat vraagt van ons dat we werken aan 
een constante ontwikkeling van ons onderwijs, dat we op de hoogte zijn van de maatschap-
pelijke ontwikkelingen en die een goede plek geven in ons onderwijs. Met andere woorden: 
wij willen onze leerlingen een toptijd geven. Een tijd waar zij later met plezier op terug kij-
ken omdat het geholpen heeft in het vinden van een plek die bij die leerling past en omdat zij 
het zo’n fijne tijd vonden. Daar doen we het voor! 
 
Ik ben natuurlijk benieuwd of u ons herkent in deze visie met toelichting. Als u met mij in 
gesprek wilt hierover, schroom dan niet contact met mij op te nemen.  

Een tijd waar onze leerlingen later met plezier op terug kijken omdat het ge-

holpen heeft in het vinden van een plek die bij die leerling past en omdat zij het 

zo’n fijne tijd vonden. Daar doen we het voor! 
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 Lezing Joris Luyendijk op Stanislascollege Westplantsoen 

Saskia Banens— Stichting voor leerlingen Stanislascollege Westplantsoen 

Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen 

Rekeningnummer: NL25RABO0122455800 

(of door een machtiging in te vullen voor een eenmalige of periodieke incasso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 3 februari kwam Joris Luyendijk op uit-

nodiging van de afdeling Nederlands naar het  

Stanislascollege om te vertellen over zijn boek 

“ Dit kan niet waar zijn”  

 

Daarin doet hij uitvoerig verslag van de wereld van 

de bankiers in de City in Londen. Hij vertelde ook 

over zijn schooltijd en zijn carrière. Hij gaf de leer-

lingen een paar levenslessen mee op weg naar vol-

wassenheid. Wil je iets heel graag doen, doe het dan 

ook. Volg je hart, streef je dromen na. Ook als ande-

ren je vertellen dat het onmogelijk is of veel kritiek 

uiten. 

Joris Luyendijk hield de leerlingen ook een spiegel 

voor. Als consument kan je kiezen met welke bank je 

zaken wilt doen. Welke bank kies jij? En waarom?  

Bestaat er nog wel een bank die veilig? 

 

Twee jaar lang heeft Joris Luyendijk zich onderge-

dompeld in het hart van de financiële wereld. Juist 

omdat hij geen kenner was van de bankenwereld, 

kon hij onbevangen onderzoeken wat er gebeurd is. 

De wereld van de high finance is heel gesloten, toch 

wilden velen met hem praten om uit te leggen hoe 

mooi hun werk was. Hoe zwaar. Hoe interessant. 

En hoe gevaarlijk..... 

"In de financiële crisis werd duidelijk dat het pro-

bleem niet zozeer is dat bankiers de regels overtra-

den, maar dat ze die regels zelf maakten. Daarom 

ging ook niemand na de crisis naar de gevangenis." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op school hebben de bovenbouwleerlingen 

Havo/VWO met de vakken maatschappijleer, eco-

nomie, m&0 en/of filosofie in hun pakket geboeid 

geluisterd naar Joris Luyendijk. In de lessen vooraf-

gaand aan het bezoek hebben de leerlingen uitge-

breid het boek besproken. Leerlingen konden 

woensdagmiddag vragen stellen over zijn boek en 

over de financiële wereld in het algemeen. Joris Lu-

yendijk heeft uitvoerig de tijd genomen om alle vra-

gen te kunnen beantwoorden. Het was een heel 

boeiende middag waar de leerlingen heel veel van 

geleerd hebben.  

Het bezoek van Joris Luyendijk aan het Stanislas-
college Westplantsoen was een wens van de sectie 
Maatschappijleer en is mogelijk gemaakt door de  

Stichting Ouders voor Leerlingen West-
plantsoen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via de website van het Stanislascollege zijn nog veel 
meer foto’s te zien van deze zeer geslaagde middag! 

http://www.stanislascollege.nl/westplantsoen/nieuws/boeiende-lezing-joris-luyendijk/
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Noot van de redactie: De auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken en de redactie van de Torakel toetst  de inhoud van ingezonden stukken niet. 

Deze inhoud geeft niet de mening van de redactie weer. Om die reden staat er altijd een bronvermelding bij artikelen die niet zelf zijn geschreven. 

Gezocht: thuismentoren voor toekomstige brugklassers 

Gerda Huijbers-Kloet - School ‘s Cool 

 
De stap van groep 8 naar de brugklas is voor sommige leerlingen een lastige stap als gevolg van 
hun aard of gedrag of door omstandigheden thuis.  

Speciaal voor hen is er School’s cool: deze organisatie koppelt een leerling aan het eind van groep 8 
aan een eigen mentor. Deze mentor bezoekt de leerling wekelijks thuis, helpt met schoolzaken, biedt 
een luisterend oor en gaat soms met zijn mentorleerling op stap. De begeleiding duurt meestal ander-
half jaar. 

 
School's cool Delft is weer op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een steuntje in de 
rug willen zijn voor een Delftse brugklasser! 

 
Vind je het leuk om met kinderen van 11 – 14 jaar om te gaan? Heb je geduld, inlevingsvermogen, ben 
je flexibel en enthousiast én beschik je over gevoel voor humor? Ben je bovendien bereid om wekelijks 
anderhalf uur de leerling thuis te bezoeken? Dan is het mentorschap iets voor jou en horen we graag 
van je. 

 
Aanmelden of meer informatie: info@schoolscooldelft.nl of bel: 06 – 483 438 00 (Joan Koene) of  

06 – 418 875 42 (Mirjam Biegstraaten) 

www.schoolscooldelft.nl  of www.facebook.com/SchoolscoolDelft 

Wil je zien hoe School’s cool in de praktijk werkt? Kijk naar dit filmpje: http://
youtu.be/7wK8yOaiuvY 

mailto:info@schoolscooldelft.nl
http://www.schoolscooldelft.nl
http://www.facebook.com/SchoolscoolDelft
http://youtu.be/7wK8yOaiuvY
http://youtu.be/7wK8yOaiuvY
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Verslag Thema-avond 4 februari 2016: “Communiceren met je puber”. 

Dick Rekelhof - Thema-avond commissie Ouderraad 

Na een voorbereiding waarin de aanmeldingen tot aan de laatste dag bleven binnenstromen, 
startte op donderdagavond 4 februari de eerste thema-avond van dit schooljaar.  
 
Spannend is het of op de avond alles klopt: van de koffie, beeld en geluid en vooral hoe gaat het 
theatercollectief de avond invullen? De verwachtingen van deze groep waren na hun optreden 
van vorig jaar hoog gespannen, vooral waar het de interactie met de zaal betrof. Ook deze keer 
hebben Stefan van Wieringen en Anne Schoonderwaldt van Theatercollectief DNL (“De Nieuwe 
Lichting) ons een geweldige avond voorgeschoteld. Bij iedere gespeelde scene klonken er in de 
zaal geluiden van herkenning: “O ja, dat zegt mijn zoon of dochter thuis ook!” of “Ja, zo reageer 
ik ook op een dergelijk situatie”. Na elke scene werd de zaal gevraagd of er mogelijkheden wa-
ren de communicatie ouder-kind beter te laten verlopen. De oplossingen die werden aangedra-
gen werden daarna nagespeeld. Hierdoor verliep de communicatie anders en kreeg een situatie 
een totaal ander verloop. Erg leerzaam was het om ervaren wat voor effect een kleine verande-
ring in toon of woordkeuze teweeg kan brengen! 
Ook ervaar je tijdens een avond als deze dat je niet de enige bent die zo nu en dan “worstelt” 
met het communiceren met je puber(s). 
Samengevat een succesvolle avond met voldoende stof tot nadenken en de nodige tips en trucs 
om de komende tijd uit te testen! 
 
Desgewenst is een samenvatting van de avond (power-point presentatie) op te vragen via het 

volgende mailadres themacommissiescw@stanislascollege.nl  

Bij iedere gespeelde scene klonken er in de zaal geluiden van herkenning: “O ja, 

dat zegt mijn zoon of dochter thuis ook!” of “Ja, zo reageer ik ook op een derge-

lijk situatie”.  

mailto:themacommissiescw@stanislascollege.nl
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Woensdag 16 maart vindt de jaarlijkse vastenactie plaats. Elk jaar doen er weer veel enthousi-
aste leerlingen mee. Ze vasten 24 uur lang om geld op te halen voor een goed doel. Dit jaar is 
het goede doel een weeshuis in Afrika. 

 

Vanaf dinsdagavond 15 maart 18.30 uur tot woensdagavond 16 maart 18.30 uur eten en drinken 
de leerlingen niet. Het is niet gemakkelijk maar de leerlingen houden het altijd goed vol, ze sle-
pen elkaar door moeilijke momenten heen, ze hebben echt steun aan elkaar.  Dinsdag na school, 
vanaf  een uur of 15.00 uur kunnen de leerlingen workshops volgen, lekker chillen met een boek-
je of een spelletje spelen. Op deze manier worden de laatste uurtjes van het vasten iets aangena-
mer. Wanneer het vasten ten einde loopt en iedereen trots is dat het gelukt is, staat er om 18.30 
uur een buffet vol heerlijke hapjes en drankjes klaar in de lerarenkamer. Het buffet wordt ieder 
jaar weer verzorgd door ouders. 

 

Vindt u het leuk om mee te helpen? 

Dan kunt u, naast het sponsoren van uw kind, op een aantal manieren bijdragen aan de dag zelf.  

U kunt bijdragen door het: 

 Bereiden van een maaltijd  

 Bereiden van een maaltijd en assisteren bij het opscheppen  

 Aanbieden van (niet alcoholische) drank  

 Aanbieden van (niet alcoholische) drank en assisteren bij het opscheppen  

 Geven van een workshop of helpen bij een workshop 

 Verzorgen van een presentje voor de ouders die assisteren 

 

Door een e-mail te sturen naar VastenactieSCW@stanislascollege.nl. 

kunt u doorgeven welke bijdrage u wilt leveren. Ook als u vragen heeft kunt u mailen. 

 

Oproep voor hulp bij jaarlijks vastenactie op woensdag 16 maart 

Saskia Banens  - Vastenactie commissie Ouderraad 

mailto:VastenactieSCW@stanislascollege.nl
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 Bericht van de Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen 

Saskia Banens—Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen 

Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen 

Rekeningnummer: NL25RABO0122455800 

(of door een machtiging in te vullen voor een eenmalige of periodieke incasso) 

Naast het bezoek van Joris Luyendijk op woensdag 3 februari jl., worden in de maand maart  

sprekers uitgenodigd van het Landelijk steunpunt gastsprekers WOII. De gastsprekers zullen in 

de 3e klassen vertellen over de WOII. Deze gesprekken zulllen plaatsvinden tijdens de lessenserie 

over de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast is Lotte Bergen, auteur van het boek “de commandant 

van Westerbork” uitgenodigd als gastspreker voor de 3e klassen. Lotte Bergen heeft Geschiedenis 

gestudeerd en is docent Geschiedenis. 

 

Andere activiteiten zijn de lezingen in april van de Nederlandse schrijvers Ruben Prins, Maren 

Stoffels en Caya Cazemier. De bedoeling is om gastlessen te geven aan de 30 onderbouwklassen 

(klas 1 t/m 3) van onze school. 

 

Deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door een gift van de ouders aan de 

Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen. 

Namens de leerlingen onze dank voor uw gift! 

 

 

De Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen wil het beste voor de leerlingen. 

Voor uw en onze kinderen! 

 

Wij zijn op zoek naar ouders die graag bestuurslid willen worden van de Stich-

ting. Helpt u mee om de kinderen de mooiste herinneringen mee te geven voor la-

ter? 
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 Informatie voor ouders over onderwijs 

 Informatie over schoolprestaties in het hele land 

 Handige tips over het vergroten van ouderbetrokkenheid  

 Uitgebreide informatie over ict-gebruik in het onderwijs  

 Website over Vragen over opvoeden  

 Informatieve website over opvoeding , school, vrije tijd 

 Website van Ouders&COO met handige download tips 

 Website over omgaan met geld van het Nibud 

 Website voor eerste hulp bij digitaal pesten. 

 

Heeft u ook een tip? Mail het ons. 

 

 

 

Belangrijk, belangrijk: Onderhoud uw e-mailadressen 

De Ouderraad en de school gebruiken de e-mail als communicatiemiddel. 

Per ouder kan in Magister één e-mailadres worden opgeslagen. U bent als ouder zelf verantwoorde-

lijk voor het bijhouden van dit e-mailadres. Daarvoor heeft u per ouder een Magister-inlogcode ont-

vangen. In augustus voor ouder1 en in november voor ouder2. Weet u de codes niet meer, dan kunt u 

deze navragen bij de administratie. 

DUS: verandert uw e-mailadres, werk Magister dan ook even bij. 

Is uw e-mailadres in de afgelopen tijd niet veranderd? Check het dan voor de zekerheid nog even in 

Magister. 

  

Op die manier blijft u bereikbaar voor Ouderraad en School! 

 

 

 

 

 

 

Interessante informatie voor ouders 

http://www.5010.nl
http://www.venstersvo.nl
http://expertisepuntouderbetrokkenheid.nl/
http://www.kennisnet.nl
http://www.opvoedadvies.nl
http://www.jmouders.nl
http://www.ouders.net
http://www.nibud.nl/scholieren
http://www.digitaalpesten.nl/
http://www.digitaalpesten.nl
mailto:%20torakel@stanislascollege.nl
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Volgende edities Torakel 

Westplantsoen 71, 2613 AG Delft 

Telefoon: 015-7506050 
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