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BESTE LEZER, 

Voor u ligt alweer de vierde editie van het Torakel in dit school-
jaar. Zoals alle voorgaande edities is ook deze Torakel met zorg 
samengesteld.  

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

Redactie Torakel 
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Van de voorzitter 

Jack Main —Voorzitter Ouderraad SCW  

 

In de vorige Torakel sprak ik over de lente die er aan kwam en veranderingen zou brengen, maar “april doet 
wat hij wil”, want de echte lente met het mooie weer is nog niet begonnen. Er is dus nog een hoop om naar 
uit te kijken. 
 
Toch mogen we ook met tevredenheid terugkijken op de afgelopen periode.  
In maart is de Vastenactie 2015 weer met veel succes georganiseerd. In eerste instantie viel de aanmelding 
van de ouders een beetje tegen, maar na een hernieuwde oproep om de kinderen en de school niet in de 
kou te laten staan, stroomden de aanmeldingen binnen. Zelfs zo veel dat sommige ouders niet mee hoefden 
te doen. 
 
Ook heel bijzonder was het bezoek van de schrijver Arthur Japin aan onze school. Hij kwam speciaal voor de 
leerlingen van HAVO 4 en VWO 5. Dit werd mogelijk gemaakt door de Stichting Ouders voor leerlingen 
Westplantsoen.  
 
En als Ouderraad hebben we in de komende periode nog een hoop om naar uit kijken. 
Want de Stichting Ouders voor leerlingen Westplantsoen heeft nog een tweede verrassing voor de school. 
Mede door een substantiële bijdrage van de Stichting is de muziekafdeling van het Westplantsoen in staat 
om een echte vleugel aan te schaffen. Deze kan gebruikt worden tijdens muzieklessen, maar ook voor het 
toneel, de promotio’s en andere optredens. 
Een lang gekoesterde wens wordt daarmee mogelijk gemaakt. 
 
En in juni zal de Ouderraad weer een beroep op de ouders doen om te helpen bij het Boekenfonds, de jaar-
lijkse inname van de boeken van de leerlingen. Dus kijk in de jaarplanning en reserveer de dagen van de 
boekeninname alvast in uw agenda. 
Zaken waar de ouders iets minder direct mee te maken hebben, maar die wel heel belangrijk zijn voor de 
school, zijn het opvullen van de wisselingen in de schoolleiding. 
We hebben nog steeds geen nieuwe locatiedirecteur, want de overgebleven kandidaat heeft gekozen voor 
een aanstelling bij een school in Den Haag. Onbegrijpelijk! 
Dat betekent dat er een nieuwe sollicitatieprocedure voor een locatiedirecteur zal worden gestart. Wordt 
vervolgd. 
 
Maar ook in de onderbouw HAVO zal aan het eind van het schooljaar een wisseling plaatsvinden. Teamlei-
der HAVO onderbouw Hugo Vos heeft besloten om terug te gaan naar zijn roots op de Veluwe en heeft een 
functie bij een school in Ede aanvaard. De Ouderraad wenst Hugo veel succes in zijn verdere carrière en be-
dankt hem voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren.  
En zo is Stanislas Westplantsoen een school waar van alles gebeurt, gepland en ongepland, en daar mogen 
we als ouders, docenten en leerlingen trots op zijn. 
Ik wens u veel leesplezier met deze Torakel. 
 
 



 

Inhoudsopgave   voor Stanislasouders door Stanislasouders     3 
 3 

 

 

Bezoek van Arthur Japin aan onze school.  
Op vrijdag 20 maart jl was Arthur Japin op school. In de aula vertelde hij de HAVO 4- en VWO 5
-leerlingen over zijn jeugd.  
Zijn ongelukkige en moeilijke jeugd. Hij vertelde hoe hij eerst geen schrijver wilde worden om-
dat hij zag hoe ongelukkig zijn vader, ook schrijver, was. Zijn vader pleegde zelfmoord toen 
Arthur Japin 12 jaar oud was. Aan zijn schooltijd bewaart hij geen goede herinneringen, hij 
werd enorm gepest. Hij voelde zich onbegrepen en buitengesloten.  
Het was indrukwekkend hoe Arthur Japin de leerlingen een spiegel voorhield over de groei 
naar volwassenheid. Juist omdat het een persoonlijke ervaring was, was de impact van zijn 
verhaal erg groot op de leerlingen.  
Arthur Japin heeft ook prachtig voorgedragen uit eigen werk. Alle leerlingen hebben ademloos 
geluisterd. Na afloop was er gelegenheid tot het stellen van vragen  

Afbeelding: Arthur Japin in actie 
Het bezoek van Arthur Japin werd mogelijk gemaakt door de donateurs van de Stichting Ou-
ders voor leerlingen Westplantsoen  
 
Aanschaf vleugel 
De droom van de sectie muziek is de aanschaf van een vleugel.  
Binnenkort komt deze lang gekoesterde wens uit. De vleugel zal op 18 april 
a.s. tijdens het concert van koor en orkest aangeboden worden aan de 
school door de Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen.  
 
De vleugel zal ook worden gebruikt bij het eindexamen Muziek. Naast ge-
bruik door het koor en het orkest zal de vleugel ook ingezet worden tijdens 
de vele vieringen van het Stanislas Westplantsoen. Dit zijn vaak vieringen waar onze leerlingen 
hun muzikale talenten kunnen laten zien.  
De Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen maakt ook deze droom werkelijkheid 
dankzij de vele donaties die de Stichting dit schooljaar heeft ontvangen. 
Wilt u de Stichting steunen, dan kunt u een gift overmaken op onderstaand rekeningnummer. 

 Berichten van de Stichting voor leerlingen Stanislas College Westplantsoen 

Saskia Banens— Stichting voor leerlingen Stanislas College Westplantsoen 

Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen 

Rekeningnummer: NL25RABO0122455800 

(of door een machtiging in te vullen voor een eenmalige of periodieke incasso) 
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De Ouderraad stelt zich voor 

Van de redactie 

Het afgelopen jaar is de Ouderraad sterk gegroeid. In deze rubriek stellen zich steeds enkele leden 
voor. Deze keer Jack Main en Dick Rekelhof. 

Naam: Jack Main 

Ouder van: Ellen Main in V6F 

Lid van de Ouderraad sinds: september 2009 

 

Waarom de Ouderraad? 

Mijn oudste dochter zat in 2009 al drie jaar op het Stanis-

las en toen mijn jongste dochter in 2009 ook naar het 

Stanislas ging vond ik dat het organiseren van activiteiten 

voor ouders en het meedenken met de schoolleiding niet 

altijd aan anderen overgelaten moest worden maar dat ik 

daar zelf ook wat voor moest doen. Sindsdien met veel 

plezier in de Ouderraad gezeten en als mijn dochter doet 

wat ze moet doen, komt daar dit jaar (helaas) een eind 

aan.  

Wat doe je zoal in de Ouderraad? 

Op dit moment ben ik voorzitter van de Ouderraad, maar 

ik heb me ook bezig gehouden met de Contactoudercom-

missie, Thema-avonden organiseren, Boekenfonds en het 

onderhouden van een mailbestand van de ouders toen 

de school nog net aan het ontdekken was hoe ze email 

moesten gebruiken en wij als Ouderraad reeds begonnen 

waren met het digitaal versturen van de nieuwsbrief en 

alle andere communicatie naar de ouders.  

 

Tot slot: Waarvoor kan ik je s‘ nachts wakker maken? 

Een lekkere Bossche bol met veel slagroom of een aman-

delbroodje. Als het maar lekker zoet is.  

Naam: Dick Rekelhof 

Ouder van: Frans en Joost 

Lid van de Ouderraad sinds: schooljaar 2012-2013 

 

Waarom de Ouderraad? 

Betrokkenheid bij de school van mijn kinderen. 

Dit zowel wat betreft het meedenken in beleid als bij het on-

dersteunen in praktische zin, zoals het innemen van de 

schoolboeken en het organiseren van thema-avonden. 

 

Wat doe je zoal in de Ouderraad? 

Betrokken bij het innemen van de schoolboeken aan het ein-

de van het leerjaar (boekenfonds), actief als penningmeester 

van de Stichting Ouders voor leerlingen Westplantsoen 

(augustus 2013), Sinds dit schooljaar ben ik ook betrokken bij 

de organisatie van de thema-avonden. 

 

Tot slot: Waarvoor kan ik je s ‘nachts wakker maken? 

IJs in alle soorten en maten.  
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 Berichten uit de werkgroep Identiteit 

Vera Roest, Anne Miek Huijsmans — Werkgroep Identiteit SCW 

In de afgelopen tijd heeft de werkgroep weer veel activiteiten georganiseerd. Een kort verslag. 
 
Valentijnspassies 
In februari hebben verschillende klassen meegedaan met de “Valentijnspassies”, ons alternatief voor de rozen-
actie op Valentijnsdag.  
De leerlingen kregen een geplastificeerd kaartje met daarop een aantal, door klas-
genoten opgeschreven, positieve eigenschappen. Een pasje om te bewaren en af en 
toe te bekijken!  
Voor het eerst werd hier ook door docententeams aan meegedaan, met verrassend 
leuk resultaat! 
 
Vasten 
Woensdag 18 februari begon met Aswoensdag de vastentijd  Begin maart zijn we begonnen met onze vrijdag-
middagclips als afsluiting van de weken in de vastentijd.  
Dit waren korte filmpjes waarover d.m.v. een aantal reflectievragen nagepraat kon worden. 
Het bleek een waardevolle afsluiting te zijn van de werkweek. 
Wilt u ze ook bekijken? Hierbij de links: 
 
 The battle at the Kruger: een kalf wordt door de groep, de kudde, gered uit de klauwen van leeuwen.  
 The last knit: een dame is zo gepassioneerd/bezeten van haar hobby dat het ten koste van haarzelf gaat. 
 The monk and the fish: een monnik die koste wat koste iets wil bereiken. 
 Het deelexperiment; mensen die elkaar op straat voorbij gelopen waren, worden uitgenodigd om met el-

kaar in gesprek te gaan om te kijken of ze iets delen. Verrassende gesprekken. 
 Massive herd of elk: hoe een wapitihert doorzettingsvermogen toont om toch niet achter te blijven. 
 
Vieringen in de kapel 
Er vonden in deze tijd ook vieringen in de kapel plaats voor de brugklassen. Daarbij werd gesproken over de 
betekenis van de vastentijd en de vastendag. 
De vastendag 20 maart: het goede doel was dit jaar het Casa Valentina in Roemenië van de stichting 
Fidesco. Casa Valentina is een huis waar kinderen uit de armste Roma gezinnen van Boekarest worden opge-
vangen voor scholing en vorming. 

Afbeelding: kinderen in Casa Valentina 

http://youtu.be/LU8DDYz68kM
http://youtu.be/M6ZjMWLqJvM
https://youtu.be/dS-jLM75xuU
https://vimeo.com/103079684
https://youtu.be/hIEIU9S30l8
http://www.fidesco.nl/
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De leerlingen die meededen bleven op school en konden meedoen aan diverse workshops of lekker 
blijven lezen op de zitzakken. 
’s Avonds hielden Miriam en Johannes Witt van de stichting Fidesco een presentatie over de leefom-
standigheden van de Roma kinderen en werd er door de directeur en mw. van Oosten afgeteld voor 
het eten. Er stond wederom een heerlijk buffet klaar in de medewerkerskamer! 
In eerste instantie werd er ruim € 4800,- opgehaald. Bij nadere telling bleek dat nog veel meer te zijn! 
Dus veel dank aan de leerlingen die mee hebben gedaan en dit bedrag bij elkaar hebben gebracht. Ook 
veel dank aan de ouders en de ouderraad die hun medewerking hebben verleend aan deze dag d.m.v. 
de organisatie van het geheel, het geven van workshops en het verzorgen van het buffet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding: impressie van de vastenactie 

 
 

Berichten uit de werkgroep Identiteit (vervolg) 

Vera Roest, Anne Miek Huijsmans — Werkgroep Identiteit Stanislas College Westplantsoen 
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Paasviering 
Donderdag 2 april. Witte Donderdag, werd de kapel vier maal gevuld met 
tweede klassers voor de Paasvieringen. Het Paasverhaal, over de dood en 
opstanding van Jezus, werd voorgelezen en getoond d.m.v. afbeeldingen. 
Er werd muziek gemaakt o.a. door een leerling en een docent. 
Mooie vieringen waarin de leerlingen aandachtig hebben zitten luisteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vooruitkijkend: 
 
We zijn bezig met de voorbereidingen voor de Taizéreis voor de bovenbouw, die plaatsvindt van 
4 t/m 12 juli. Taizé is een plaatsje in Zuid-Frankrijk, waar ieder jaar duizenden jongeren naar toe ko-
men voor ontmoeting, uitwisseling en rust. Leerlingen die er geweest zijn komen er steeds weer op 
terug. Vrijdag 17 april is er in beide pauzes een informatiebijeenkomst in lokaal 153. 
Voor verdere informatie of inschrijving kunnen de leerlingen mailen naar: 
Mw. Roest (roev@stanislascollege.nl) of Mw. Huijsmans (huia@stanislascollege.nl). 
 
Op woensdag 27 mei organiseren we een “pelgrimstocht” , een wandeltocht voor de derde klas waar-
bij uitwisseling en sportiviteit centraal staan. Nadere informatie volgt nog. 
 
Op het eind van het schooljaar, donderdag 2 juli, is er om 19.00 u een viering, 
(de EindExamen-Serieus viering) in de kapel door en voor eindexamen-leerlingen en hun ouders. 
 
Verder zijn de voorbereidingen voor de oudergespreksavonden in het nieuwe schooljaar ook weer in 
volle gang. 
 
U ziet het, veel zaken om met plezier en voldoening op terug maar zeker ook om naar uit te kijken  

Berichten uit de werkgroep Identiteit (vervolg) 

Vera Roest, Anne Miek Huijsmans — Werkgroep Identiteit Stanislas College Westplantsoen 

mailto:roev@stanislascollege.nl
mailto:huia@stanislascollege.nl
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Het was weer een groot succes dit jaar, de vastenactie die dit jaar op vrijdag 20 maart jl. plaatsvond op 

het Stanislascollege Westplantsoen.   

Heel veel leerlingen hebben ook dit jaar weer 24 uur gevast voor het goede doel,  het project 

"Onderwijs aan Roma-kinderen in Roemenië" van de stichting Fidesco. 

Met deze vastenactie sluiten we aan bij de oude traditie om in de tijd vóór Goede Vrijdag en Pasen stil 

te staan bij het lijden in de wereld en even meer oog te hebben voor de nood van anderen dan voor 

onze eigen behoeften.  

Dankzij de vele ouders die hielpen met het maken van de gerechten en het helpen bij het opscheppen 

en het geven van workshops kunnen we terugkijken op een geslaagde vastendag. Hartelijk dank daar-

voor! 

    

Afbeelding: leerlingen van de leerlingenraad met rozen die werden aangeboden aan de ouders die een 

bijdrage geleverd hebben aan de vastenactie. De rozen waren geschonken door een ouder. 

Vastendag Stanislascollege Westplantsoen 

Saskia Banens — Commissie Vastenactie Ouderraad 
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Ouderavonden en contactouders 
Cilia Slot, Marc Platell, Jack Main— Contactoudercommissie  
 
 

De cyclus van ouderavonden en nabesprekingen met de contactouders en de teamleiders is weer ach-
ter de rug. De hoogtepunten liggen in de eerste maanden van het schooljaar en in het vroege voorjaar. 
Dat hoort ook zo omdat de school met de ouderavonden, samen met de Ouderraad, de ouders zo goed 
mogelijk wil voorbereiden en begeleiden met wat ze in het schooljaar te wachten staat. 
 
Ieder jaar is het weer een leuke ervaring dat ouders van brugklassers de komst naar het SCW aangrij-
pen om zelf actief te worden voor de klas van hun zoon of dochter. Deze contactouders worden door 
de contactoudercommissie gecoacht in hun rol. Bij de tweede ouderavond zijn ze al echt actief, ze 
zitten de ouderavond voor en notuleren. Een paar weken later wordt datgene wat in de ouderavond is 
besproken teruggekoppeld met de andere contactouders en de teamleider. Niet alleen in de brugklas-
sen, maar ook voor de tweede klassen. Kleine of grotere algemene ervaringen in die klassen kunnen zo 
met de schoolleiding worden besproken. De schoolleiding stelt die inbreng ook op prijs.  
 
Tot nu toe werden alleen de ouderavonden in de eerste en tweede klassen georganiseerd en voorgeze-
ten door de contactouders. De contactouders in de derde klassen waren wat minder zichtbaar. Dit 
schooljaar hebben ook in een aantal derde klassen de contactouders de ouderavond georganiseerd. 
Dat willen we volgend schooljaar graag uitbreiden naar alle derde klassen.  
 
Sinds vorig schooljaar drinken we voor elke ouderavond een kopje koffie met de contactouders. We 
gaan dat voortzetten omdat wij hebben gemerkt dat het op prijs wordt gesteld. De contactouders kun-
nen dan onderling en met de Contactoudercommissie ervaringen uitwisselen. We gebruiken die koffie-
momenten ook om te peilen hoe het in de klassen gaat. Geen nieuws betekent vaak goed nieuws, maar 
we horen dat ook graag van de contactouders zelf.  
 
Wij willen de contactouders van de klassen een, twee en drie bedanken voor hun inzet en hen uitnodi-
gen om ook volgend jaar actief te zijn als contactouders. 
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Sinds jaar en dag leggen leerlingen van het Stanislas Westplantsoen tijdens de dodenherdenking na-
mens onze school bloemen bij het verzetsmonument op de Nieuwe Plantage in Delft. 
Een bijzonder moment. Indrukwekkend ook. Even de tijd nemen om stil te staan bij de verschrikkelijke 
gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog, bij de vele slachtoffers die er ook in ons land vielen, en 
bij onze vrijheid vandaag de dag. 
 
Onze Nationale dodenherdenking valt - ieder jaar weer - op 4 mei. En 4 mei valt - ieder jaar weer - mid-
den in de meivakantie. Velen van u zullen deze weken dan ook niet in Delft en omgeving doorbrengen, 
maar elders in het (buiten)land zijn om te genieten van een welverdiende vakantie.  
Maar toch niet allemaal? 
 
Dit jaar is het precies 70 jaar geleden dat er in ons land een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. 
Het zou daarom extra mooi zijn wanneer een, grote groep leerlingen onze school tijdens de herdenking 
vertegenwoordigt.  
De komende weken zal er, vooral in de onderbouwklassen, op een bijzondere manier aandacht zijn 
voor deze herdenking.  
 
Misschien vertelt uw kind er wel over, thuis aan de eettafel. 
Misschien levert dit verhaal wel een heel mooi gesprek op. 
Misschien besluit uw kind om deel te nemen aan de herdenking.  
En misschien denkt u: dat wil ik zelf eigenlijk ook wel. 
Uw kind(eren) is/zijn van harte welkom. En u natuurlijk ook! 
 

MAANDAGAVOND 4 MEI 2015 
Dodenherdenking Delft 

We verzamelen om 19.15 uur voor de Nieuwe Kerk 
De stille tocht vanaf de Markt start om 19.30 uur 

Herdenking bij het Verzetsmonument op de Nieuwe Plantage 
van 19.50 uur tot ca. 20.30 uur 

 

1940 - 1945 - 2015: Tijd om even bij stil te staan… 

Cilia Slot, Anne Miek Huijsmans, Willemien de Boer — Ouderraad en Werkgroep Identiteit 
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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 EMAILADRESSEN 
De Ouderraad en de school gebruiken steeds meer email als communicatiemiddel. 

Per ouder kan in Magister één emailadres worden opgeslagen. U bent als ouder zelf verantwoordelijk voor 

het bijhouden van dit emailadres. 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 emailadres, werk Magister dan ook even bij. Is uw emailadres 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.schoolvo.nl
http://www.oudersbijdeles.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 

Editie nr. Verschijningsdatum Inleverdatum kopij 

Torakel 5 23-06-2014 16-06-2014 

   

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

mailto:torakel@stanislascollege.nl

