
 

Inhoudsopgave   voor Stanislasouders door Stanislasouders      

 

Redactie:  

Torakel@stanislascollege.nl 

Westplantsoen 71, 2613AG Delft, 

Telefoon: 0157506050, 

www.stanislascollege.nl 

Ouderraad:  

Ouderraadscw@stanislascollege.nl 
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Beste Lezer, 

Voor u ligt de vierde 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 

 ICT-beleid op Stanislascollege Westplantsoen 

 Berichten uit werkgroep Identiteit 

 Bericht van de Stichting Ouders voor Leerlingen West-
plantsoen 

 Vastenactie voor weeshuis GMI in Togo  

 Interessante informatie voor ouders 

 Belangrijk, belangrijk: Onderhoud e-mailadressen 

 Volgende edities Torakel 
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De Ouderraad zoekt nieuwe leden! 

Het schooljaar nadert het einde en dit is misschien een moment waarop u nadenkt over de mo-
gelijkheid of u het volgende schooljaar iets 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 verversing kan gebruiken. De Ouderraad is een onmisbaar 
klankbord voor de directie. Daarnaast organiseert de Ouderraad zelf activiteiten zoals twee the-
ma-avonden per jaar en, samen met de leerlingenraad, de Vastenactie. 
 

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. Daarnaast levert de Ouderraad ook de be-
stuursleden van de Stichting Ouders voor leerlingen Westplantsoen. Lees meer over de activi-
teiten van de Ouderraad en de Stichting op de website van het Stanislascollege Westplantsoen. 

 

Meer weten over de Ouderraad? 

Wij willen graag de activiteiten van de Ouderraad voortzetten en uitbreiden. Daarvoor hebben 
we nieuwe leden van de Ouderraad nodig. Als u meer wilt weten over de Ouderraad dan kunt u 
een e-mail sturen naar OuderraadSCW@stanislascollege.nl. Informeren of een e-mail sturen 
verplicht u tot niets. U kunt ook vrijblijvend een vergadering van de Ouderraad bijwonen om te 
ervaren wat de Ouderraad doet. De huidige leden van de Ouderraad informeren u graag over de 
activiteiten van de Ouderraad. U kunt dan zelf bepalen of uw belangstelling aansluit bij de be-
hoeften 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 van de Ouderraad 

http://www.stanislascollege.nl/westplantsoen/praktische-informatie/organisatie/ouderraad/
http://www.stanislascollege.nl/westplantsoen/praktische-informatie/organisatie/contact-met-ouders/stichting-ouders-voor-leerlingen/
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ICT-beleid op  Stanislascollege Westplantsoen 

Sonja de Kreij—Directrice  Stanislascollege Westplantsoen 

Brede oriëntatie op de toepassing van ICT in het onderwijs op het SCW, samen met 

leerlingen, ouders en leerkrachten.Ook komend jaar zijn er in de havo/vwo-

brugklassen en in de vwo-brugklassen BYOD-klassen zijn. BYOD staat voor Bring 

your Own Device.  

Het gaat om een project dat gestart is in het schooljaar 2012-2013, waarbij leerlingen hun eigen 
laptop mee naar school nemen. Voor veel vakken vindt het onderwijs in deze klas voor het groot-
ste gedeelte plaats via de laptop. De klassen werken slechts gedeeltelijk met boeken. Leerlingen 
werken grotendeels via het internet, ze leren werken "in the cloud". Ook ontwikkelen zij de vaar-
digheid digitaal samen te werken. Er wordt daarnaast extra aandacht besteed aan mediawijsheid. 
In de tweede en derde klassen havo en atheneum worden de laptopklassen voortgezet.  

 

Die proef met het laptop onderwijs is in schooljaar 2014-2015 geëvalueerd. Daarin is geconclu-
deerd dat successen zijn behaald, zoals een volledig werkend WIFI-netwerk op school, leerkrach-
ten die lesstof hebben ontwikkeld, maar er zijn ook teleurstellingen, zoals het achterblijven van 
de uitgevers van schoolboeken met digitaal lesmateriaal (Indien u geïnteresseerd bent om het 
evaluatierapport te ontvangen, verzoek ik u een email te sturen naar het onderstaande e-
mailadres). 

 

In de afgelopen jaren is gedacht en gesproken over de voortgang van dit project. Onze school 
heeft, net als veel andere scholen, onderzocht wat de meerwaarde is van het gebruik van digitale 
middelen en het werken in een digitale omgeving.  

 

Na de evaluatie staat de school voor een veel bredere vraag, het gaat niet meer over lap top onder-
wijs, maar over hoe wij ICT in de lessen integreren, en nog breder: in de gehele opleiding. Dan 
gaat het niet alleen meer over lap tops, maar ook over smart boards, smartphones en software, 
voor iedereen. ICT voor leerlingen is geen doel op zich, want het moet ondersteunend zijn aan de 
onderwijskundige praktijk. Maar het is ook belangrijk om de leerlingen op te leiden terwijl zij ge-
bruik maken van 21ste eeuwse instrumenten. 

 

Gezien deze vraagstelling hebben wij gemeend om een breed samengestelde commissie en een 
klankbordgroep in te stellen waarin dit belangrijke onderwerp wordt uitgediept. 

 

Het werken met laptops in de klas heeft, net als het werken met boek en schrift, voor- en nadelen. 
De brede onderwijskundige discussie en onze ervaringen met deze klassen zullen de basis zijn 
voor de conceptnotitie ”ICT op SCW”. Deze notitie wordt voorgelegd aan alle geledingen van de 
school. Ook ouders en leerlingen laten we meedenken en meepraten bij de keuzes die we rond 
ICT maken. De gesprekken die we aan de hand van onze conceptnotitie gaan houden zullen ons 
beleid steviger en doordachter maken.       Lees verder 
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Datum Actie Doel 

8 maart 1e gesprek met de personeelsgeleding 
DMR over de visie van het MT op de inzet 
van ICT in ons onderwijs 

Kritisch meekijken naar het voor-
gestelde traject 

Eind maart MT formuleert conceptvisie en -beleid 
ICT op SCW 

Startnotitie ICT op SCW voor de 
teams klaar 

7 april De notitie wordt besproken in de teambe-
raden 

Meedenken en meepraten en mee 
ontwikkelen 

11 april Gesprek met de klankbordgroep bestaan-
de uit: 2 collega’s per afdeling, 
2 leden van de ouderraad, 2 leden van de 
leerlingenraad, 1 lid DMR, 3 teamleiders, 
Sonja de Kreij en een lid van het team ICT 

Vanuit alle geledingen meepraten 
over de voorgenomen plannen. 
De opbrengst van dit overleg 
wordt verwerkt in de notitie 

mei – half juni Enkele bijeenkomsten van de commissie 
ICT op SCW bestaande uit de collega do-
centen +MT leden uit de klankbordgroep. 

Visie en beleid vertalen naar een 
opdracht voor de vakgroepen 
over ICT ontwikkeling voor het 
betreffende vak 

Eind juni De opdracht voor de vakgroepen wordt 
nogmaals kritisch besproken door alle 
vakgroepen 

Tot gezamenlijk gedragen afspra-
ken komen 

 
Graag informeer ik u over dit traject. Dat ziet er als volgt uit:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als u naar aanleiding van dit traject vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met me op.  
Sonja de Kreij, KRSO@stanislascollege.nl 

ICT-beleid op  Stanislascollege Westplantsoen (vervolg) 

Sonja de Kreij—Directrice  Stanislascollege Westplantsoen 
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In de afgelopen periode kunnen we terugkijken op een aantal bijzondere activiteiten 
waarvan we speciaal de geslaagde vastenactie willen noemen. Deze actie leverde het 
mooie bedrag van € 6420,- op voor het weeshuis in Togo. Ook wijzen we op de vrij-
dagmiddagclips in de vastentijd, de vieringen voor de brugklas in de kapel en de 
mooie Paasvieringen voor de 2e klassen op Witte Donderdag. 

 

Op 4 mei aanstaande is er de Nationale Dodenherdenking. 

Zoals u misschien wel weet hebben we als school het verzetsmonument aan de Nieuwe Plantage gea-
dopteerd. 

Deze adoptie houdt de belofte in dat wij ieder jaar,  namens alle middelbare scholieren in Delft op 4 
mei ’s avonds meelopen in de stille tocht naar dat verzetsmonument. Daar leggen wij, evenals de 
burgemeester en enkele andere groepen uit de samenleving, een bloemstuk neer. 

Wij willen u als ouders uitnodigen om samen met uw kinderen mee te lopen in deze 
tocht die om 19.30 uur vertrekt vanaf de Markt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 25 mei organiseren we de “pelgrimstocht” , een wandeltocht voor de derde en 
vierde klas waarbij uitwisseling en sportiviteit centraal staan 

 

Ook zijn we bezig met de voorbereidingen voor de Taizéreis voor de bovenbouw, die plaatsvindt 
van 9 t/m 17 juli. Taizé is een plaatsje in Zuid-Frankrijk, waar ieder jaar duizenden jongeren naar 
toe komen voor ontmoeting, uitwisseling en rust. Leerlingen die er geweest zijn komen er steeds 
weer terug.  

Voor verdere informatie of inschrijving kunnen de leerlingen mailen naar: 

Mw. Roest (roev@stanislascollege.nl) of Mw. Huijsmans (huia@stanislascollege.nl). 

 

 

 

Berichten uit werkgroep Identiteit 

Anne Mieke Huijsmans (voorzitter), Sonja de Kreij, Dries v.d. Akker sj, 

Willemien de Boer— werkgroep Identiteit  
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In maart en april heeft de school, dankzij de Stichting Ouders voor Leerlingen 

Westplantsoen, verschillende activiteiten mogelijk gemaakt. Hieronder vindt u 

een overzicht. 

 18 maart jl. heeft de schrijfster en docente geschiedenis Lotte Bergen een lezing gegeven aan 

een aantal 3e klassen over haar boek Commandant van Westerbork Albert Konrad Gemme-

ker. 

 In de andere 3e klassen kwamen gastsprekers van het Landelijk Steunpunt Gastsprekers 

WOII vertellen over hun eigen ervaringen in de WOII. 

 

 14 april komen de schrijvers Maren Stoffels en Caya Cazemier een presentatie/lezing geven 

aan de 2e en 3e klassen.  

 

 Daarnaast zijn er twee klassen, A3c en H3b, die met hun docent Nederlands een speciaal 

boek hebben gelezen, nl. het boek van Emke Rientsma "Blues in F" (A3c) en het boek van 

Jeroen van Unen: "De nachtuilen" (H3b). Emke en Jeroen zullen hierover in gesprek gaan 

met hun leerlingen. 

 

Verder is de Stichting momenteel druk in overleg met de schoolleiding om te praten over de 

aanschaf van een verspringbak voor de sectie sport  

Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen 

Rekeningnummer: NL25RABO0122455800 onder vermelding van “Gift cultuur leer-

lingen Westplantsoen 2015-2016 

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

Bericht van de Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen 

Saskia Banens—Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen 

Helpt u ons mee de culturele en sportieve activiteiten van de leerlingen van het 

Westplantsoen een steun in de rug te geven? 

Elke gift, groot of klein, is welkom.  
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 Vastenactie voor weeshuis GMI in TOGO 

Nadine Ruggle—Vrijwilliger 

Dit jaar was de Vastenactie op 15 en 16 maart 2016. Het doel was geld inzamelen voor 

Weeshuis GMI te Togo. Ook dit jaar kunnen we weer terugkijken op een geslaagde vas-

tenactie. Wat hebben veel leerlingen enthousiast meegedaan met vasten voor het goe-

de doel. 

Voordat het tijd was om te kunnen genieten van de heerlijkste gerechten vertelde Nadine vol passie 

over haar vrijwilligerswerk in het weeshuis te Togo. Alle aanwezige hongerige leerlingen luisterden ge-

boeid naar haar verhalen over de kinderen van het weeshuis GMI. Misschien juist daardoor... 

Het was best zwaar om zolang niets te eten, maar de beloning kwam naderhand in de vorm van een 

fantastisch buffet. Er stonden de heerlijkste gerechten op tafel, allemaal gemaakt door ouders. Harte-

lijk dank hiervoor. 

Nadine Ruggle vertelt:  

Het was voor mij een onvergetelijke avond: 

De gezelligheid vooraf, de luisterende aandachtige houding tijdens het vertellen over het weeshuis en 

de ronduit fijne sfeer tijdens het supergoed verzorgde buffet. 

De ouders die van alles gemaakt hadden, de plantjes voor de ouders die geholpen hadden. Aan alles 

was gedacht. Ook na het buffet was ik aangenaam verrast hoe goed iedereen meehielp met opruimen.  

  

Jaaaaaaaa, en de cheque… Zoveel geld!  Dank jullie om zo een bedrag bij elkaar gevast te hebben. Zo 

overweldigend veel! 

Na die avond heb ik besloten om al in de meivakantie naar Togo te gaan om alvast te beginnen, zodat 

in de zomer alles klaar is. Zo gezegd zo gedaan. 

De eerste vrachtwagens vol cement zijn al geleverd en… 

de eerste voorbereidingen zijn in volle gang.  

 

 

 

 

 

Dus jullie horen gauw van mij hoe het mij is vergaan en wat ik, wat wij allemaal hebben kunnen bete-

kenen!! 

Lieve groeten van de superdankbare Nadine. 
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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 

Website: www.stanislascollege.nl 

@Ouderraad: ouderraadscw@stanislascollege.nl 

Editie nr. Verschijningsdatum Inleverdatum kopij 

   

Torakel 5 23-06-2016 15-06-2016 

Kopij kunt u aanleveren via e-mail: torakel@stanislascollege.nl  

mailto:torakel@stanislascollege.nl

