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Editie nr. 5 Juni 2016   

Beste Lezer, 

Voor u ligt alweer de vijfde 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 

 Verslag over actie voor weeshuis GMI in Togo  

 Tevredenheidsonderzoek 2015-2016 

 Verslag thema-avond over Pesten op 26 mei 2016 

 Project Beachvolleybalveld 

 Vacature Docent Scheikunde 

 Verslagen van de vergadering van de Ouderraad 

 Overzicht activiteiten Stichting Ouders voor Leerlingen 
Westplantsoen 

 Interessante informatie voor ouders 

 Belangrijk, belangrijk: Onderhoud e-mailadressen 

 Volgende edities Torakel 

 

 

 

Torakel 

mailto:Torakel@stanislascollege.nl
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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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 Verslag over actie voor weeshuis GMI in TOGO 

Nadine Ruggle—Vrijwilliger 

In het vorige Torakel kon u lezen over het resultaat van de Vastenactie gehouden op 15 

en 16 maart 2016. Het doel was geld inzamelen voor Weeshuis GMI te Togo. In dit arti-

kel doet Nadine verslag over de vorderingen. 

 

 

 

Beste allemaal, 

In de meivakantie ben ik voor twee weken naar Togo gereisd om alvast met de bouw van de vier extra 

kamers van het weeshuis te beginnen.  

Eerst gingen we allerlei materiaal kopen 

                    
en toen aan de slag  

  Eric, de aannemer (en metselaar tegelijk)  

 —>—>—> 
De begane grond (twee kamers, twee douches en een wc) zijn klaar en nu op naar de eerste verdieping. 
In de zomervakantie is het klaar en zal ik precies weten hoe duur het is geworden. In Afrika staan de 
prijzen van de materialen niet vast en kan het per week verschillen. Afijn, na de zomervakantie zullen 
jullie het eindresultaat zien en kan de definitieve factuur voorgelegd worden. In ieder geval zijn de we-
zen blij en is er het ene na andere dansje uitgevoerd! 
Hartelijke groet, 
Nadine 
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 Tevredenheidsonderzoek 2015-2016 

Sonja de Kreij - Rector Stanislascollege Westplantsoen 

Net als andere jaren is er ook dit jaar weer een tevredenheidsonder-

zoek gehouden onder ouders (leerjaar 3) en leerlingen (leerjaar 1 en 3) van onze school. 

Wij doen dit met behulp van Kwaliteitscholen. Zij hebben de beschikking over een aantal 

veel gebruikte tevredenheidsonderzoeken.  

De uitslag van elke school wordt vergeleken met de benchmark (=het gemiddelde van alle deelnemende 

scholen). Daarmee kunnen we zien hoe onze prestaties zijn vergeleken met dat van andere scholen.  

De resultaten van het onderzoek zijn positief. Zowel de leerlingen als de ouders geven ons een dikke vol-

doende. Bijna alle resultaten liggen boven de benchmark.  

Blij ben ik met de beoordeling van de leerlingen op uitdagend en eigentijds onderwijs. In vergelijking met 

vorig schooljaar is dit een duidelijke verbetering.  

Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten. De respondenten onder de ouders zijn bijvoorbeeld matig tevre-

den over onze informatie en communicatie naar ouders. De leerlingen beoordelen de bege-

leiding net wat lager dan de benchmark aangeeft. Zowel op het gebied van communicatie 

als dat van de begeleiding is voor ons werk te doen.  

De tabellen hieronder geven de resultaten van dit onderzoek onder ouders en de leerlingen 

in cijfers weer. 

 

Resultaten leerlingen 2015-2016 (568 respondenten) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultaten ouders 2015-2016 (85 respondenten) 

 
 
Als u naar aanleiding van de resultaten vragen heeft, of een uitleg wilt hebben, schroom dan niet om con-

tact met mij op te nemen.  

 

  Resultaat Benchmark 

Imago 7,57 7,37 

Informatie & communicatie 6,82 7,03 

Leerlingenzorg en begeleiding 6,95 6,98 
Onderwijsleerproces 6,89 6,88 

Schoolklimaat 7,88 7,68 

Totaal 7,22 7,18 

 Resultaat Benchmark 

Uitdaging voor alle leerlingen 6,79 6,27 

Eigentijds onderwijs 7,35 6,6 

Brede vorming 6,06 5,72 

Begeleiding 6,98 7,00 

Communicatie 6,68 6,21 

Docenten 7,00 6,62 

Welbevinden 7,32 6,80 

Aantasting sociale en fysieke veiligheid 9,34 9,13 

Ervaren Sociale en fysieke veiligheid 7,33 6,89 

Vensters tevredenheid 6,78 6,36 

Vensters Schoolklimaat &veiligheid 8,08 7,70 
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“Neen, mijn kind doet dat niet” 

De schooltijd, soms blik je daar weleens nostalgisch op terug. Dat 

was toch wel een onbezorgde tijd. Dat wens je je kind ook toe. 

 

Maar het kan ook anders verlopen. Je kind wordt gepest. Of jouw populaire en 

stoere kind blijkt op school een geduchte pestkop te zijn. Wat doe je dan? En 

hoe help je je kind? Of moet je dat juist niet doen? 

 

De Ouderraad organiseert elk schooljaar twee thema-avonden over kwesties 

waar ouders in de contacten met hun kinderen en school tegenaan kunnen lo-

pen. 

Op 26 mei 2016 was dat het thema “pesten”.  

Theatergroep Playback stelde in de voorstelling “Like Me” vragen aan de orde hoe ouders kunnen ingrij-

pen als ze worden geconfronteerd met pesten en pestgedrag. Playback doet dat door interactief theater. 

Zie ook het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=ltCBDnUSQQ8 

 

De acteurs gingen, aan de hand van herkenbare scènes aan de keukentafel, in gesprek met de aanwezige 

ouders. 

De ouders konden vragen stellen, tips geven maar zelf ook op het toneel komen om de scène na te spe-

len. Dan nam de scène een andere wending die de ouders weer nieuwe inzichten gaf. Onderling werd er 

gediscussieerd en ervaringen gedeeld. 

 

Kortom, het was uit de reacties te merken dat het een waardevolle en leerzame avond was. Alle hulde 

voor de acteurs van Playback en de medewerkers van het Stanislas Westplantsoen die hebben gezorgd 

voor de inrichting van de aula en de koffie en thee. 

 

Volgend schooljaar organiseren wij weer thema-avonden. Wij horen graag uw suggesties voor een thema 

en de uitwerking daarvan. 

 

 

Verslag thema-avond over Pesten op 26 mei 2016 

Pauline Bontje  - Thema-avond Commissie Ouderraad  

”
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 Project Beachvolleybalveld 

Saskia Banens - Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen 

Een van de doelen van de stichting Ouders voor Leerlingen is het bevorderen 
van een uitdagend en leuk sportklimaat op de locatie Westplantsoen.  

Nu blijkt dat het een grote wens is van de sectie Sport van het Stanislascollege Westplantsoen om een Beach-
volleybalveld te realiseren naast het sportveld van het Stanislascollege. Het aan te leggen veld is multifuncti-
oneel en te gebruiken voor sporten zoals volleybal, tennis, voetbal, rugby, korfbal en frisbee. Daarnaast kan 
het veld ook goed gebruikt worden voor atletiekdoeleinden zoals verspringen, polsstokhoogspringen en ko-
gelstoten. De docenten kunnen zo op een verantwoorde manier meer uitdagende en verschillende sportles-
sen geven en zodoende de leerlingen nog beter motiveren en enthousiasmeren voor een actieve deelname . 

 

 

 

 

 

De Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen vindt dit een prachtig initiatief en wil graag een bijdrage 
leveren om dit Beachvolleybalveld te kunnen realiseren.  
De Stichting heeft nog te weinig geld om dit mooie project te steunen. Daarom vraagt de stichting inciden-
teel uw steun om dit project te kunnen realiseren. 
Bent u ook gecharmeerd van zo’n mooi Beachvolleybalveld waar al onze leerlingen naar hartenlust kunnen 
sporten?  

Steunt u dit project met een eenmalige financiële bijdrage! 
Op dit moment is er 5000 euro in kas 

We hebben nog ongeveer 4500 euro nodig 
Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer 

NL25RABO0122455800 
Tnv Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen 

Voor meer informatie: StichtingoudersSCW@stanislascollege.nl 
Op de foto’s hieronder kunt u zien waar het Beachvolleybalveld aangelegd kan worden en hoe het, met uw 
hulp, kan worden. 

 

Plek voor het Beachvolleybalveld    .Impressie van het nog aan te leggen veld   

Weet je nog? Toen ik op het Stanislascollege zat, toen ben ik naar het ….. 

geweest 
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Beste ouders, 

Ik maak van de gelegenheid gebruik een oproep in dit ouderblad te plaatsen.  

Het is niet mijn gewoonte om ouders lastig te vallen met personele processen, toch wil ik daar nu een 

uitzondering op maken. Wij zijn op zoek naar een docent scheikunde. Scheikunde is een zogenaamd te-

kort vak en dat wil zeggen dat er meer banen dan docenten zijn. Onze werving heeft  tot nu toe nog geen 

geschikte kandidaat opgeleverd.  

Kent u iemand die op zoek is naar zo’n baan of die een studie scheikunde heeft gevolgd en die bereid is 

om een bevoegdheid te halen dan hoor ik dat heel graag van u.  

Het is een baan voor 4 of 5 dagen. Het is ook mogelijk om naar de helft van de uren te solliciteren.  

Wilt u meer informatie neem dan contact op met: 

Sonja de Kreij (KRSO@stanislascollege.nl) tel no (015) 750 60 50 

Vacature Docent Scheikunde 

Sonja de Kreij - Rector Stanislascollege Westplantsoen 
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Maandelijks vergadert de Ouderraad over “schoolse zaken”.  

Het eerste gedeelte is dat met de directeur van het Stanislas SCW en (wisselend) een 

teamleider van een onderwijsafdeling.  

Hieronder treft u een samenvatting aan van de vergaderingen gehouden in april en mei. 

 

Kort verslag van de vergadering van de Ouderraad van 7 april 2016 

 

Vanuit de Ouderraad wordt samen met de werkgroep Identiteit van het Stanislascollege Westplantsoen 

de voorbereidingen getroffen voor de Dodenherdenking van 4 mei 2016. Op verschillende manieren 

wordt op school aandacht geschonken aan de Dodenherdenking. Op 4 mei a.s. kan men deelnemen aan 

de tocht naar het monument bij de Nieuwe Plantage. Er wordt verzameld op het Marktplein.  

In de vergadering is teruggekoppeld uit de gehouden ouderavonden. De schoolleiding is gevraagd duide-

lijkheid te geven over het afronden van cijfers bij het bepalen van het gemiddelde cijfer. Op ouderavon-

den zijn ook discussies over het laptoponderwijs gevoerd. De evaluatie van het laptoponderwijs zal op de 

website worden gezet.  

 

Bij de schoolleiding is geïnformeerd naar de maatregelen die de school heeft getroffen om de veiligheid 

van de buitenlandse schoolreizen te garanderen. Er wordt contact onderhouden met de ambassade, de 

school houdt een goede registratie bij en er is een plan voor als er een calamiteit optreedt.  

Ouders van leerlingen van Atheneum 6 hebben een brief gekregen waarin zorgen worden geuit over de 

werkhouding en de resultaten van de leerlingen. De school doet veel om te voorkomen dat leerlingen 

onder de maat presteren, maar ze moeten het ook zelf doen. De brief heeft gewerkt want er zijn minder 

onvoldoendes. Via de mentor is er voor enkele leerlingen contact gelegd met de ouders.  

 

Binnen de Ouderraad zijn commissies actief:  

 De commissie Vastenactie heeft in maart 2016 de Vastenactie georganiseerd. Het was een groot suc-

ces, er is een mooi bedrag opgehaald en men heeft zich weer enthousiast ingezet.  

 Contactoudercommissie: in de afgelopen periode was er een ouderavond voor de 2e klas. Er was 

aandacht voor cyberpesten. Bij de brugklasavond was er enige onrust over het laptoponderwijs.  

 Stichting Ouders voor leerlingen Westplantsoen: de Stichting is in overleg met de school over een 

nieuw bestedingsdoel. Een van de gesponsorde activiteiten namelijk “schrijvers op school” vindt 

plaats op 14 april a.s.  

 Thema-avond commissie: de volgende thema-avond moet weer voorbereid worden.  

 Torakel: Torakel komt binnenkort weer uit.  

 

Tot slot is er besproken wat er speelt in de Medezeggenschapsraad. 

Deelmedezeggenschapsraad en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Leden uit de Ouderraad 

hebben daarin zitting namens de oudergeleding.  

In de DMR van 29 maart zijn de gevolgen van de wijziging van de organisatie voor het Onderwijs Onder-

steunend Personeel (OOP) besproken. Daarnaast is gesproken over de samenstelling van de klankbord-

groep die de directie gaat adviseren, over de actualisering van het taakbeleid en over het ICT beleid. Het 

OOP zal gaan surveilleren. In de GMR is “Samen Sterker” nog steeds in behandeling, de datum van 1 

augustus wordt waarschijnlijk niet gehaald. 

  

Verslagen van de vergadering van de Ouderraad  

Pauline Bontje - Ouderraad  
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Kort verslag van de vergadering van de Ouderraad van 17 mei 2016  

In de vergadering is uitgebreid met de directie gesproken over het beheer van de reisgelden en de admi-

nistratie en de besteding van de ouderbijdrage. De school heeft gezorgd dat de besteding van de ouder-

bijdrage inzichtelijk blijft en de ouderraad zal zich uitspreken over de besteding van de ouderbijdrage.  

De ouderraad is met de directie in gesprek over de reizen die vanuit school worden georganiseerd. Wel-

licht kunnen de kosten worden verlaagd en is het mogelijk meer uitwisselingsreizen met andere scholen 

te organiseren. 

 

Op de website van Stanislas College Westplantsoen zijn de overgangsnormen verduidelijkt, zodat er geen 

misverstanden kunnen ontstaan.  

De ouderraad neemt deel aan de klankbordgroep over het digitaal onderwijs.  

 

De ouderraad zoekt nog steeds nieuwe leden. Vooral ouders die de voorzitters- of vice-voorzittersrol op 

zich willen opnemen zijn welkom!!  

 

De Thema-avond commissie organiseert op 26 mei 2016 een thema-avond over pesten.  

De volgende vergadering is op 15 juni 2016  

 

Alle verslagen zijn ook te vinden op de Ouderraadpagina van de website van het Stanislas College West-

plantsoen. 

Verslagen van de vergadering van de Ouderraad (Vervolg) 

http://www.stanislascollege.nl/westplantsoen/praktische-informatie/organisatie/ouderraad/
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STICHTING OUDERS VOOR LEERLINGEN WESTPLANTSOEN 

Steunt nieuwe sport-, kunst- en cultuuractiviteiten 

Donaties van ouders hebben het volgende mogelijk gemaakt: 

 

 

 

 

 
2013-2014: 3e klassers bezoeken Kunsthal   tentoonstelling over WOII 

 

 

 

 

 

 

 

 
2013-2014: aanschaf 6 loopmicrofoons  

voor koor, orkest en presentatie     2014-2015: gastles Arthur Japin  

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015: aanschaf concertvleugel voor muziek- 
uitvoeringen en muzieklessen    2015-2016: gastles Joris Luyendijk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijzondere belevenissen die je bijblijven, de krenten in de pap! Dat willen wij onze kinderen, leerlingen 
van het Stanislascollege Westplantsoen, aanbieden! 
  

Overzicht activiteiten 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) 

2016-2017: aanschaf en plaatsing 

Beachvolleybalveld -lopende actie 
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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 verantwoordelijk voor het 

bijhouden van dit e-mailadres. Daarvoor heeft u per ouder een Magister-inlogcode ontvangen. In augustus 

voor ouder1 en in november voor ouder2. Weet u de codes niet meer, dan kunt u deze navragen bij de admi-

nistratie. 

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 1 10-10-2016 30-09-2016 

Torakel 2 05-12-2016 28-11-2016 

Torakel 3 27-02-2017 17-02-2017 

Torakel 4 10-04-2017 31-03-2017 

Torakel 5 19-06-2017 09-06-2017 

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

Fijne zomer toegewenst! 

mailto:torakel@stanislascollege.nl

