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Editie nr. 2, December 2015   

BESTE LEZER, 

Voor u ligt de tweede editie van het Torakel in het school-
jaar 2015-2016. Zoals alle voorgaande edities is ook deze 
Torakel met zorg samengesteld. Dit keer een zeer 
‘magere’ editie! Dat moet anders! De winterslaap is toch 
nog niet begonnen?  

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

Redactie Torakel 

 

IN DIT NUMMER 

 Oproep van de Stichting Ouders voor leerlingen West-
plantsoen  

 Bericht van de Stichting Ouders voor leerlingen West-
plantsoen 

 Actueel 

 Reacties n.a.v. artikelen uit Torakel 5, juni 2015 en Torakel 1, okto-

ber 2015. 

 OESO: Nederlands onderwijs presteert goed 

 Interessante informatie voor ouders 

 Volgende edities Torakel 

 

 

 

Torakel 
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Inhoudsopgave   voor Stanislasouders door Stanislasouders    2 

 

  

Oproep van de Stichting Ouders voor leerlingen Westplantsoen  

 

OPROEP, OPROEP, OPROEP 

Aan het eind van dit schooljaar treden een paar ouders af. 

Om de continuïteit te waarborgen zijn wij op zoek naar nieuwe be-
stuursleden. 

Heeft u interesse of heeft u vragen hierover? Mail ons via 
StichtingoudersSCW@stanislascollege.nl  

 

 

De redactie en de Ouderraad wensen u fijne feestdagen en 
voor 2016 veel wijsheid, geluk, liefde en warmte! 

 

“Denk aan het heden. Denk aan je leven, dat van minuut tot minuut verdergaat. De 

ene minuut volgt op de andere, het is dus mogelijk te leven zoals jij leeft, aangezien je 

leeft”  

Alain: Frans filosoof en essayist (ps. van Émile Augiste Chartier) 1868-1951 

mailto:StichtingoudersSCW@stanislascollege.nl
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De stichting bestaat nu 2 jaar, en we zijn trots op wat de ouders voor de leerlingen, via de 
Stichting Ouders voor leerlingen Westplantsoen, samen met de school mogelijk hebben ge-
maakt: 

 op 8, 9 en 10 april 2014 een excursie naar de kunsthal voor 800 leerlingen van de on-
derbouw.  

 in september 2014 een lang gekoesterde wens om draadloze microfoons, ook wel loop-
microfoons genoemd, te kopen voor het toneel en het orkest.  

 in het voorjaar 2015 de bekende schrijver Arthur Japin uit te nodigen als gastspreker in 
de aula voor een lezing voor de bovenbouw. 

 in het voorjaar 2015 het financieel mogelijk te maken voor de school van de aanschaf 
van een eigen vleugel voor de muzieklessen en voor het Koor en het Orkest. 

De ouders hebben, zoals u kunt lezen, via de Stichting ouders voor leerlingen Westplant-
soen veel wensen van de school kunnen laten uitkomen. 

Doelstellingen schooljaar 2015-2016 

Op dit moment zijn wij nog volop in overleg met de schoolleiding over de bestedingsdoelen 
van dit schooljaar. De volgende activiteit heeft in ieder geval onze bijzondere aandacht: 

 Een Stanislas College Tour met als bijzondere gast, Joris Luyendijk, schrijver van het 
boek “Dit kan niet waar zijn”  

Om de doelstellingen  mogelijk te maken vragen wij u te doneren aan:  

Stichting Ouders voor leerlingen Westplantsoen. 

Helpt u ons om onze leerlingen, uw kinderen, onvergetelijke herinneringen mee te geven, 
zodat ze later veelvuldig kunnen zeggen: 

“WEET JE NOG?” 

 

Op de website van het Stanislas college Westplantsoen vindt u meer informatie over de 
stichting. Kijk in de rubriek Praktische informatie> Contact met ouders> Stichting Ouders 
voor leerlingen 

 Bericht van de Stichting Ouders voor leerlingen Westplantsoen 

Saskia Banens 

 

Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen 

Rekeningnummer: NL25RABO0122455800 

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

voor Leerlingen 

Westplantsoen 
 
 

wenst u heel fijne kerstdagen 
en een 

heel gezond, cultureel en sportief 
2016! 
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Actueel 

Reacties n.a.v. artikelen uit Torakel 5, juni 2015 en Torakel 1, oktober 2015. 

Reactie op Brent Spekman 

Menno Blaauw - ouder 

In Torakel van oktober 2015 schrijft Brent Spekman over de invoering van het judicium “cum lau-

de” voor leerlingen die met een gemiddelde van 8 of hoger slagen voor hun eindexamen het volgen-

de: 

“Als ik dan van Jip (red. mijn zoon) hoor dat om toegelaten te worden voor ‘geneeskunde’ op het 

Erasmus het van essentieel belang is dat je ‘op nationaal niveau’ een sport beoefent en een aantal 

uren per week werkt in de zorg dan is het streven naar cum laude het paard achter de wagen span-

nen. Het blijkt ook dat Dekker niet helemaal weet hoe tegenwoordig de ‘selectieprocedures’ wer-

ken...” 

Wat voor mij meteen reden is de website van het Erasmus te bezoeken natuurlijk! We wonen per 

slot niet in de VS waar sportprestaties belangrijker zijn voor sommige universiteiten dan wat me 

met onze hersenen kunnen. 

Erasmus stelt op hun website, selectieroute ‘A’: 

“Kandidaten die gemiddeld  hoger scoren dan een 7,50 voor alle SE-eindcijfers voor bovenge-

noemde vakken én die voldoende scoren op het onderdeel motivatie op het deelnameformulier 

worden direct geselecteerd voor de Opleiding Geneeskunde: deze kandidaten hoeven geen toetsen 

te doen.“ 

 

U kunt het zelf nalezen op de website van het Erasmus MC 

Dus wat blijkt? Onze kinderen zijn geen betrouwbare bronnen van informatie. Kan best zijn dat 

sport en zorghobby een rol spelen bij het onderdeel motivatie, maar het gemiddelde eindcijfer is het 

eerste criterium - en terecht. Dus altijd eerste even checken voor we napraten! 

Het zou ook mooi zijn als de redactie van Torakel de feiten zou verifiëren voordat de misverstanden 

de wereld ingeholpen worden. Want we zouden het Torakel toch graag als betrouwbaarder willen 

kunnen beoordelen dan onze schoolgaande kinderen, ook als het om ingezonden brieven gaat. 

 

Reactie 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 ge-

schreven. 

http://www.erasmusmc.nl/geneeskunde/studiekiezers/decentrale-selectie/
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Reactie op artikel over Laptoponderwijs in Torakel oktober 

2015 

Menno Blaauw - ouder 

 

In datzelfde Torakel stond nog een ingezonden artikel van Brent Spekman, 

over de twijfelachtige kwaliteit van het onderwijs in de laptopklassen. Op dit 

punt ben ik het geheel met hem eens. 

 

Zelf zat ik bij de promotio van de tweede klassen in juli per klas te tellen hoeveel leerlingen “met lof” 

doorgingen naar de derde. In de laptopklas waar mijn zoon zat (A2C) was dat nog niet de helft van het 

aantal bij de niet-laptopklassen. Nu is één zo’n waarneming nog geen bewijs dat laptoponderwijs min-

der goed is voor de leerlingen dan ouderwets onderwijs met een boek. Een sterke aanwijzing is het 

echter wel. En de school kan de gegevens van meer klassen zien dan wij, als ouders. 

 

Ik denk dat we als ouders moeten vragen om een overzicht waarin de scores van alle laptopklassen 

vergeleken worden met de andere, in hetzelfde jaar behaalde resultaten. Ik verwacht dat het laptopon-

derwijs daar als beduidend slechter uit naar voren zal komen. 

Mocht dat werkelijk zo zijn, dan hoop ik dat de school de kracht en wijsheid zal vinden om verder van 

het laptoponderwijs af te zien. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Sonja de Kreij, hier ligt 

een schone taak voor u als nieuwe directrice! 

Actueel 

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. 
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OESO: Nederlands onderwijs presteert goed  —Bron: Min OCW 

Het Nederlandse onderwijs presteert over het algemeen genomen goed. Neder-

landse scholieren krijgen meer les dan hun leeftijdsgenoten in andere OESO-landen, 

met hun diploma zijn ze goed voorbereid op de arbeidsmarkt, en Nederlanders zijn 

minder vaak werkloos dan inwoners van andere OESO-landen met een 

vergelijkbaar opleidingsniveau. Dat blijkt uit het landenrapport van de OESO, Edu-

cation at a Glance 2015. 

De verschillen zijn vooral groot bij mensen die een havo-, vwo- of mbo-diploma hebben. Van deze 

groep heeft in Nederland acht op de tien een baan. Over de gehele OESO genomen is dat driekwart. 

Ook geldt voor Nederlandse havisten, vwo’ers en mbo’ers dat ze significant hoger scoren op sociale 

uitkomsten: ze hebben meer vertrouwen in anderen (30% tegenover het OESO-gemiddelde van 

18%), een grotere groep zegt dat er geen misbruik van ze wordt gemaakt (22% tegen 16% 

gemiddeld) en meer Nederlanders vinden dat ze invloed hebben op de regering (36% tegen 30% 

gemiddeld). 

Hoger opleidingsniveau 

Ook lukt het Nederland goed nieuwe generaties hoger op te leiden dan hun ouders. Een derde van 

de 25 tot 34-jarigen heeft een hoger opleidingsniveau dan hun ouders. Het OESO-gemiddelde is 

28%. 

Nederland is vrijwel het enige land in de OESO waar bijna alle kinderen op hun vierde al naar 

school gaan en het verplichte minimum aantal lesuren is hoger dan in andere OESO-landen. In het 

primair onderwijs is dat in Nederland 940 uur per jaar, tegenover 804 gemiddeld in de OESO-

landen, en in het voortgezet onderwijs is het 1000 uur per jaar tegenover 916. 

Oude docenten 

Het lerarencorps in Nederland is relatief grijs. Ongeveer de helft van de docenten in de bovenbouw 

van havo, vwo en in het mbo is boven de 50. Elders in de OESO is dat een derde. In het po is 40% 

50+, gemiddeld over de OESO genomen geldt dat voor 30%. Aan de andere kant is in Nederland 

weer 18% van de leraren in het po 30-, terwijl dat over de OESO als geheel 13% is. 

Bijna de helft van de vrouwen in de leeftijdsgroep 25-34 heeft hoger onderwijs genoten. Dat is 3% 

meer dan gemiddeld in de OESO en 9% meer dan het aandeel mannen met hoger onderwijs. Het 

inkomen van deze vrouwen blijft ook in Nederland nog steeds achter. Zij verdienen gemiddeld 83% 

van wat mannen met hetzelfde opleidingsniveau verdienen. Er is dus nog steeds een kloof maar die 

is wel het smalst van heel de OESO: gemiddeld krijgen vrouwen 74% minder loon dan mannen. 

Education at a Glance 2015: Engelstalig rapport waarin de onderwijsstelsels van 34 OESO-landen 

onderling worden vergeleken.  

 

Actueel 

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. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/nieuws/2015/11/24/oeso-nederlands-onderwijs-presteert-goed
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/rapporten/2015/11/24/education-at-a-glance-2015
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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 administratie. 

DUS: verandert uw emailadres, werk Magister dan ook even bij. 

en 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 

@Ouderraad: ouderraadscw@stanislascollege.nl 

Editie nr. Verschijningsdatum Inleverdatum kopij 

Torakel 3 29-02-2016 16-02-2016 

Torakel 4 14-04-2016 07-04-2016 

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

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

 

mailto:torakel@stanislascollege.nl

