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Editie nr. 1, Oktober 2015   

BESTE LEZER, 

Voor u ligt de eerste editie van het Torakel in het school-
jaar 2015-2016. Zoals alle voorgaande edities is ook deze 
Torakel met zorg samengesteld. Leuk, zijn een aantal bij-
dragen van lezers. Ik zou zeggen zet dit voort! 

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 

 Van de voorzitter: Oproep van de ouderraad 

 Aangenaam: een kennismaking met de nieuwe directrice 

 De Ouderraad stelt zich voor 

 Sint op het Stanislas 

 Contactouders 

 Actueel 

 Reactie op artikel uit Torakel 5, juni 2015. 

 De app generatie: Lezen en leren vanaf een beeldscherm niet aan te 

bevelen 

 Uitnodiging van de werkgroep identiteit Stanislascollege 
westplantsoen  

 Interessante informatie voor ouders 

 Volgende edities Torakel 

 

 

 

Torakel 

mailto:Torakel@stanislascollege.nl
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Van de voorzitter 

Oproep van de Ouderraad SCW  

OPROEP, OPROEP, OPROEP 

 

Deze keer geen bijdrage van de voorzitter maar een dringende oproep van de Ouder-
raad om de vacature  van de voorzitter te vervullen. Deze is ontstaan na het vertrek van 
de vorige voorzitter, Jack Main.  

We werken nu met een roulerend voorzitterschap. Dit zien we graag anders vandaar 
deze oproep! 

De ouderraad is op zoek naar een vaste voorzitter. Wat doet de voorzitter zoal? 

 U bereidt samen met het secretariaat de OR- vergaderingen voor en leidt deze ook 
in goede banen. De OR vergadert maandelijks van 19.30 - 21.30. 

 U zorgt voor de termijnbewaking van de lopende acties 

 U bent aanspreekpunt van de OR voor de schoolleiding 

 Als voorzitter vertegenwoordigt u de achterban en u bent dus ook aanspreekpunt 
voor ouders. 

 U bent namens de OR lid in van de GMR 

Bent u de aangewezen persoon en is deze vacature u op het lijf geschreven? Neem, dan 
contact op met ons via ouderraadscw@stanislascollege.nl. Ook als u in het algemeen 
interesse hebt in deelname aan de Ouderraad bent u welkom. 

 

 

mailto:ouderraadscw@stanislascollege.nl
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Ik ben Sonja de Kreij, geboren in Maarn, en na verschillende omzwervingen sinds 2002 in Delft 
woonachtig. In augustus ben ik begonnen als directeur op het Stanislascollege.  

Na ruim 15 jaar docentschap heb ik in 1998 de overstap gemaakt naar het leidinggeven. Al met al 
heb ik nu zo’n 30 jaar ervaring in het onderwijs.  

Als docent en directeur, werken met jongeren verveelt mij nooit. Ik ben nieuwsgierig naar wat 
mensen beweegt en wat hen in beweging brengt.  

Mijn eerste maanden op het Westplantsoen bestaan voor een belangrijk deel uit kennismaken. 
Juist in het begin is het belangrijk om goed te luisteren en te observeren, om uit te vinden hoe ik 
onze mooie school een nog betere plek voor uw dochters en zoons kan maken. Ik heb veel ge-
sprekken met collega’s gehad, zoveel mogelijk ouderavonden meegemaakt, lessen bijgewoond en 
me veel in de schoolgangen laten zien. Ik hoop dat niet alleen de collega’s en leerlingen, maar 
ook u mij nu kent en zo nodig weet te vinden. 

Ik zet mij samen met mijn team volledig in om te zorgen voor persoonlijk en hoogwaardig on-
derwijs. Met onze rijke geschiedenis en frisse ideeën willen wij onze leerlingen zo optimaal mo-
gelijk voorbereiden op hun toekomst.  

Ik wens u en uw kinderen een goed schooljaar toe.  

 Aangenaam: een kennismaking met de nieuwe directrice 

Sonja de Kreij  - Locatiedirecteur Stanislascollege Westplantsoen 
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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  Ruud Vollering 

Naam: Ruud Vollering  

Ouder van: Stefanie Vollering  

Lid van de Ouderraad sinds: september 2011 

Waarom de Ouderraad? 
Als ouder voel ik mijzelf betrokken bij de school van mijn dochter Ik hecht veel waarde aan de 

kwaliteit van het onderwijs en wil graag de belangen van ouders (lees: onze kinderen) behartigen  

 

Wat doe je zoal in de Ouderraad? 
Ik ben voorzitter van de Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen die in 2013 is opgericht. 

Daarnaast ben ik namens de Ouderraad afgevaardigd naar de Medezeggenschapsraad van de Sta-

nislasgroep Als MR lid kan ik als ouder onafhankelijk van enige arbeidsrechterlijke binding met 

school de belangen van ouders behartigen en onze standpunten inbrengen. Op dit moment zijn er 

plannen voor een bestuurlijke herindeling van de Lucas stichting waaronder de Stanislasgroep 

valt. Daar denk ik in mee. 

Tot slot: Waarvoor kan ik je ‘s nachts wakker maken? 
Voor een zomerse duik in zee en daarna samen genieten van het leven met lekker eten en een goed 

glas wijn!  

 



 

Inhoudsopgave   voor Stanislasouders door Stanislasouders    5 

 Sint op het Stanislas 

Patrick Vogelaar- Voorzitter Sint Nicolaas Actie Delft 

 
De stichting Sint Nicolaas Actie Delft (kortweg SNA) is op het Sta-
nislas en in Delft en omgeving de afgelopen 55 jaar een begrip ge-
worden. Per jaar legt Sint-Nicolaas vanuit het Stanislas aan het 
Westplantsoen vele bezoeken af bij gezinnen, bedrijven, verenigin-
gen en scholen. Ook is de SNA betrokken bij de intochten van Den 
Hoorn en Schipluiden. 
 
De SNA is in 1960 ontstaan uit een initiatief van de Paters Jezuïe-
ten van het Stanislas. Rond vijf december organiseerden zij al een 
groot feest om geld in te zamelen voor het goede doel. In 1960 heeft 
men dit initiatief gekoppeld aan de bezoeken van de Sint. In de af-
gelopen 55 jaar is er ruim € 160.000,00 geschonken aan diverse 
goede doelen over de hele wereld. Dit is ieder jaar een ander doel. 
Deze doelen zijn gelegen in de derde wereld, gericht op kinderen, veelal kleinschalig en nagenoeg 
altijd met een directe link tussen een de medewerkers van de SNA of het Stanislas. Zo weten we dat 
het geld op de juiste plek komt en goed zal worden besteed.  
 
Het onderkomen van de SNA is na al die jaren nog steeds het Stanislas en daar zijn we heel blij mee. 
Het betreft ook een unieke samenwerking. Het Stanislas faciliteert de SNA met de ruimte, maar ook 
met vrijwilligers. Leerlingen en leerkrachten van het Stanislas dragen hun steentje bij . En met na-
me de medewerking van de leerlingen is van groot belang van de SNA. Zij houden de stichting jong 
en staan voor het motto “Voor kinderen, door kinderen”. 
 
In de periode van de intocht tot en met 5 december is de SNA met circa 150 vrijwilligers bezig om 
alle bezoeken van de Sint gladjes te laten verlopen.  
 
De SNA is altijd op zoek naar mensen die de stichting een warm hart willen toedragen en kunnen en 
willen helpen, bijvoorbeeld als chauffeur, strijk(st)er of als hulp-Sinterklaas. Indien u de stichting 
op welke manier dan ook wilt ondersteunen, dan kunt u altijd contact opnemen door een bericht te 
sturen naar info@snadelft.nl. Maar u kunt ook altijd tijdens de actie bij ons binnenlopen op het Sta-
nislas. 

mailto:info@snadelft.nl


 

Inhoudsopgave   voor Stanislasouders door Stanislasouders    6 

 Contactouders 

Contactoudercommissie  - Ouderraad SCW 

Goed contact tussen de Ouderraad en de ouders is van groot belang! 

 

Als Ouderraad is goed contact met de ouders van groot belang. Dat doen wij individueel via ouders 
van de kinderen die bij onze eigen kinderen in de klas zitten, kennissen, etc. Maar dat doen we ook 
structureel via het systeem van contactouders. Elke klas in het eerste, tweede en derde leerjaar heeft 
contactouders, meestal twee, soms ook drie. Hoe deze contactouders hu rol invullen hangt sterk af 
van de contactouders zelf en de interactie met de leerlingen en de mentor. De basis is dat de contact-
ouders zorgen voor het contact tussen de ouders en met de mentor. Vaak gaat het dan om praktische 
zaken, zoals het regelen van begeleiding door ouders van een uitstapje of het organiseren van een 
gezamenlijke activiteit. Via de contactouders blijft de contactoudercommissie van de Ouderraad op 
de hoogte van de algemene gang van zaken in de klas. De contactouders organiseren samen met de 
mentor de ouderavonden en doen daarover verslag aan de mentor, de ouders en de contactouder-
commissie. In de brugklas bespreken de contactouders de verslagen van de ouderavonden met de 
teamleider en de contactoudercommissie. In de hogere klassen leest de contactoudercommissie mee 
met de verslagen of er bijzondere onderwerpen in staan. Standaard onderwerpen in de ouderavon-
den en de verslagen zijn: planning, sfeer in de klas, Magister en tevredenheid over de gang van za-
ken op school.  

 

Bij de eerste ouderavond van de brugklassen op 14 september hebben zich weer genoeg ouders kan-
didaat gesteld voor het contactouderschap. Dit met uitzondering van P1c, dat nog één contactouder 
kan gebruiken en B1a waar de ouderavond is uitgesteld omdat de mentor op die dag ziek was. De 
volgende stap is de instructieavond op 6 oktober. Op die avond zal de contactoudercommissie uitleg 
geven over de taken van de contactouder. Daarnaast zullen we op die avond aan de hand van een 
aantal cases met elkaar in gesprek gaan over de invulling van de taken van een contactouder. Het 
belangrijkste is dat de contactouders een gevoel krijgen dat als zij iets vernemen of willen, zij weten 
bij wie zij terecht kunnen, bij de mentor, de teamleider of bij de contactoudercommissie (dat eigen-
lijk altijd). Op 19 november 2015 organiseren dan de contactouders samen met de mentor de tweede 
ouderavond. Een van de contactouders zit de vergadering voor en de andere notuleert. De contact-
oudercommissie heeft een standaard agenda die door de contactouders en mentor nader kan wor-
den ingevuld. Voorafgaand aan de ouderavond, van 19:30 tot 20:00 uur ontvangt de contactouder-
commissie de contactouders in de medewerkerskamer. Daar kunnen de contactouders, onder het 
genot van een kopje koffie of thee bijpraten en hun laatste vragen stellen. 

 

In het derde jaar staan er twee ouderavonden gepland met als thema de profielkeuze. Deze avonden 
worden georganiseerd door de decanen. De contactouders krijgen die avond wel ruimte in het pro-
gramma zodat er gelegenheid is om zaken die spelen met de mentor en de andere ouders te bespre-
ken.  

 

Als u nog vragen heeft, dan kunt u ons bereiken via contactoudersscw@stanislascollege.nl. 

 

mailto:contactoudersscw@stanislascollege.nl
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Actueel 

Reactie op artikel  uit Torakel 5, juni 2015. 

Brent Spekman –ouder 

Met verbazing las ik het volgende bericht: 
 
Leerlingen in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) krijgen vanaf komend schooljaar de 
vermelding cum laude op hun diploma indien ze gemiddeld een 8,0 of hoger halen. Hiermee krij-
gen toptalenten meer erkenning voor hun uitstekende prestaties. De ministerraad heeft inge-
stemd met een wetsvoorstel hiertoe van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en We-
tenschap.  
 
Dekker: “Voor leerlingen is het ervaren van succes en beloning voor prestaties een enorme stimu-
lans om zich te blijven ontwikkelen. Een derde van de Nederlandse leerlingen in het voortgezet on-
derwijs vindt dat ze te weinig worden uitgedaagd om het beter te doen. Het judicium cum laude 
stimuleert uitblinkers om net dat stapje extra te zetten om tot die bijzondere prestatie te komen.”  
 
Het judicium cum laude stelt toptalenten in staat om hun topprestatie in hun verdere loopbaan te 
laten zien, zowel in het vervolgonderwijs als later op de arbeidsmarkt. 

Etc etc. 

 

Commentaar: 

Daar gaan we weer met de cijfertjes. Alsof het leerlingen alleen maar te doen is om een 8,0 gemid-
deld te halen. Is het ‘judicium cum laude’ een stimulans is om nog meer als een boekenwurm te 
gaan leven en is dit het belangrijkste voor ‘je toekomst’? Niets is minder waar! 

 

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 beoefend 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’ werken 
en wat  voor ‘het bedrijfsleven’ echt belangrijk is als selectiecriterium.  

Voor Daan (red. andere zoon) is het een heel ander verhaal. Hij sport sinds 2 jaar vrij intensief (5 
trainingen per week) en doet dit naast zijn voltijdse vwo opleiding, daar waar sommigen deelne-
men aan een zogenoemde ‘lootschool’ speciaal voor sporters. Zij krijgen dan een aantal keer per 
week trainingsruimte in het rooster en vrijstelling voor gym, handvaardigheid en tekenen en ande-
re privileges. Ik vraag me dan af wat belangrijker is? Gezien het selectiecriterium van Erasmus weet 
ik het al.  

Een boekenwurm heeft dus zo zijn nadelen. Je hebt natuurlijk altijd kinderen die én cum laude sla-
gen én op hoog niveau sporten. Daarnaast kunnen ze werken in hun vakgebied combineren. Maar 
die komen er uiteindelijk toch wel, ook als was het gemiddelde toch maar een 7,4. Aannemen die 
topper! Naar dat diploma vraagt hierna niemand meer. 

 

 



 

Inhoudsopgave   voor Stanislasouders door Stanislasouders    8 

 
De app generatie: Lezen en leren vanaf een beeldscherm niet aan te bevelen  
Brent Spekman –ouder 

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de resultaten van het 
gebruik van elektronische boeken en laptop onderwijs. En wat blijkt keer 
op keer? De resultaten van deze leerlingen blijven achter bij de leerlingen 
die gewoon met ‘papier’ werken. Ook zijn er veel (internationale) onder-
zoeken gedaan bij basisschoolleerlingen die leren lezen en schrijven met 
het gebruik van een toetsenbord. 
Zie hieronder een overzicht: 
Artikel HP de tijd: Onderzoek wijst uit tekst van papier onthoudt u be-
ter…. 
Artikel kennisnet: Schrijven versus typen: wat zegt de neurowetenschap? 
Aflevering Brandpunt uit 2013: continue gebruik van digitale media 
brengt zichtbaar schade toe aan de hersenen 

Aflevering RTL Nieuws: kinderen-te-lang-op-tablet-forse-stijging-aantal-
brillen 

Artikel NRC nieuws: onderzoek-buiten-spelen-werkt-tegen-bijziendheid 

Laptop is goed, maar boeken moet je lezen vanaf papier en niet vanaf een beeldscherm! Geldt 
ook voor ‘schrijfopdrachten’. Schrijven met pen en papier verhoogt niet alleen onder meer de 
fijn-motorische ontwikkeling van kinderen maar ook de leesvaardigheid op latere leeftijd.  
Ook de ontwikkeling van je ogen zal bij het (veel) lezen van een beeldscherm dramatisch zijn 
voor zover het gaat om verziendheid. Het idee is dat de groeiende oogbol te lang wordt als kin-
deren langdurig lezen, gamen of film kijken. Voor dichtbij zien moeten de oogspieren zich in-
spannen (accommoderen).  
Stanislas: zint eer ge begint… om laptop onderwijs als doel op zich na te streven…  
En de vraag is: zijn er verschillen in gemiddelde eindcijfers tussen leerlingen die wel en niet in 
een laptop klas zitten die de resultaten uit onderzoek bevestigen? 

http://www.hpdetijd.nl/2014-08-29/onderzoek-wijst-uit-tekst-van-papier-onthoudt-u-beter-dan-van-een-e-reader/
http://4w.kennisnet.nl/artikelen/2013/10/15/schrijven-versus-typen-wat-zegt-de-neurowetenschap/
http://brandpunt.kro.nl/seizoenen/2013/afleveringen/23-06-2013
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/kinderen-te-lang-op-tablet-forse-stijging-aantal-brillen
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/15/onderzoek-buiten-spelen-werkt-tegen-bijziendheid/
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 Een lezing en/of vier gespreksavonden over: ‘Thuiskomen in je ge-

zin, spiritualiteit in de opvoeding’  

Werkgroep identiteit Stanislascollege Westplantsoen  

Beste ouders, 

Wist u dat het Stanislascollege werkt volgens een bijzondere pedagogiek? En wist u dat wij u als 

ouders daar graag meer van laten weten en ervaren?  

Lezing  

Graag nodigen wij u daarom uit voor de lezing ‘Thuiskomen in je gezin, spiritualiteit in de op-

voeding’. Spreker is Vincent Duindam, docent psychologie aan de Universiteit Utrecht en aan de 

Vrije Hogeschool in Driebergen, tevens onderzoeker en auteur van vele boeken op het gebied van 

relaties, ouderschap en opvoeding, onderwijs en spiritualiteit.  

In zijn lezing wandelt Vincent Duindam, zelf hartstochtelijk vader, met ons langs de kronkelpaden 

van het gezinsleven. Waar te beginnen, hoe je weg te bepalen en samen op te lopen met je kinderen 

in innerlijke vrijheid én betrokkenheid? Hoe kan een spirituele levenshouding je als ouder helpen 

om je innerlijke ruimte schoon te houden en te leven vanuit liefde, vreugde en dankbaarheid? En 

om een gezonde balans te vinden tussen werk en gezin?  

‘Thuiskomen in je gezin’, een vreemde titel voor een lezing misschien; want in je gezin ben je toch 

thuis? We laten het graag aan Vincent Duindam over om ons toch nog een beetje meer ‘thuis’ te 

brengen.  

Deze lezing valt binnen een programma dat jaarlijks aan ouders en medewerkers van alle locaties 

van het Stanislascollege wordt aangeboden. Dit programma omvat behalve de lezing ook een serie 

van vier oudergespreksavonden op locatie Westplantsoen (SCW) en op locatie Pijnacker (SCP).  

Dit alles staat in het teken van onze zogeheten ‘Ignatiaanse Pedagogiek’ 1) 

Vier gespreksavonden  

In aansluiting op de lezing kijken wij tijdens vier gespreksavonden (aan de hand van afwisselende 

werkvormen) vanuit verschillende invalshoeken naar het thema en praten daarover op een rustige, 

respectvolle manier - in kleine groepjes - met andere ouders.  

 Avond 1: Vertrekken vanuit dankbaarheid  

We willen stilstaan bij die momenten waar je als ouder dankbaar voor bent. We luisteren naar el-

kaars verhalen. En we vragen ons af wat dit alles met ons doet.  

 Avond 2: Samen op weg  
Er zijn van die momenten dat kinderen ons confronteren met onszelf, met onze kwaliteit én kwets-

baarheid. Zicht krijgen op onze eigen levensgeschiedenis kan een bron van wijsheid worden in de 

opvoeding.  

 Avond 3: Criticus of coach?  

Door welke drijfveren en innerlijke gevoelens laten wij ons als ouders leiden? Hoe herkennen we 

de ‘criticus’ en de ‘coach’ in onszelf? Het onderscheiden hiervan kan ons helpen in de opvoeding.  

 Avond 4: Aandachtig ouderschap  
Aandachtig ouderschap brengt ‘thuiskomen in het gezin’ dichterbij. Op deze avond bieden wij u 

een meditatieve oefening aan die hierbij kan helpen.  

1) Zie http://sites.google.com/site/ignatiaansepedagogiek  

Zie volgende pagina voor het vervolg 
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Deelname  

Wanneer u zich wilt opgeven voor de gespreksavonden willen wij u nadrukkelijk vragen aan alle 

vier de gespreksavonden deel te nemen! 2)  

Aanmelding  

U kunt zich (graag vóór 1 oktober) aanmelden :  

 via e-mail bij Anne Mieke Huijsmans (SCW) : HUIA@stanislascollege.nl  

 of telefonisch bij de receptie van SCW : 015-7506050  

 

Wilt u daarbij uw naam vermelden en aangeven of u zich aanmeldt:  

1. Alleen voor de lezing op 12 okt (op SCW)  

2. Alleen voor de vier gespreksavonden ( op SCW)  

3. Zowel voor de lezing als de gespreksavonden  

Wij hopen velen van u te ontmoeten!  

Namens onze werkgroep,  

Anne Mieke Huijsmans, coördinator identiteit Stanislascollege Westplantsoen  

Datum Lezing Maandagavond 12 oktober 2015 

van 20.00-21.30 uur 

Oudergespreksavonden Vier maandagavonden: 

02/11, 09/11, 16/11, 23/11, 

van 20.00-22.00 uur 
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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 2 01-12-2015 24-11-2015 

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

