
Torakel
Editie nr. 7 - 24 februari 2017

Van de redactie

Van de redactie

Open Dag, lentekriebels en beachvolleybal: dat klinkt als de aanloop naar het voorjaar. In 
deze Torakel leest u verder over een energieke bijeenkomst van Ouderraad en 
Leerlingenraad. Een uitstekende brainstorm waarin onder meer mentoraat, reizen, maatwerk 
in onderwijs en kledingvoorschriften op tafel kwamen. Tenslotte een kort verslag van de 
thema-avond voor ouders over geld en opvoeding. 

In deze editie: 

Ouderraad en Leerlingenraad samen om de tafel 

Ouderraad ook op Open Dag Westplantsoen 

Beachvolleybalveld bezorgt lentekriebels 

‘Credits’ feest der herkenning 

Stichting Ouders voor Leerlingen 
Westplantsoen… 

Kopij voor Torakel nr. 8 is uiterlijk welkom op dinsdag 5 
april 2017. torakel@stanislascollege.nl 

Ouderraad en Leerlingenraad samen om de tafel

Op 15 februari  was een speciale vergadering van de Ouderraad. Vertegenwoordigers 
van de Leerlingenraad (LLR) van het Westplantsoen bespraken in een levendige 
brainstorm met leden van de Ouderraad (OR) een vijftal onderwerpen. Vooraf werd 
gekozen voor thema’s die hoog op de agenda van de leerlingen staan. 

Jaarkalender: de LLR wil graag kunnen adviseren over de jaarkalender. Dit schooljaar 
heeft de bovenbouw een toetsweek direct na elke vakantie. Omdat een vakantie ook 
voor ontspanning is bedoeld, zou de LLR graag afwisseling willen, zodat bijvoorbeeld 
na de kerstvakantie de examens na een tussenweek worden afgenomen. De LLR wil 
ook graag adviseren zodat bepaalde (zware) vakken niet op dezelfde dag worden 
getoetst.  

Kledingvoorschriften: besproken werd of regels opgesteld kunnen worden over 
‘aanstootgevende’ kleding. Op basis waarvan kan iemand worden aangesproken en in 
een uitzonderlijk geval naar huis worden gestuurd? De aanwezigen werden het er niet 
zonder meer over eens. 

Reizen: er bestaat een groot verschil tussen de duur en invulling van reizen van 
gymnasium, atheneum en HAVO. De LLR onderzoekt d.m.v. een enquête de wensen 
van HAVO leerlingen. Nu is niet altijd duidelijk wat het doel is van de reizen: leren of 
groepsvorming stimuleren? Besproken werd dat een combinatie van elementen zoals 
sport, cultuur, vrije tijd en de verbinding met lessen voor en na de reis voor alle typen 
onderwijs gewenst is. 

Mentoraat/decanaat: de LLR denkt dat er meer uit het mentoraat te halen valt. Nu is 
niet altijd duidelijk voor ouders en leerlingen waarvoor ze bij de mentor terecht 
kunnen.  Tijdens de brainstorm werd gesproken over het opbouwen van een (betere) 
band met de mentor door deze meerdere jaren achtereen te houden, door meer 
gespreksmomenten in te bouwen of door meer driegesprekken te houden, waarbij ook 
de ouders aanwezig zijn.  

Maatwerk: de LLR vraagt meer maatwerk in het onderwijs. Bijvoorbeeld door meer 
aandacht voor verschillende leerstijlen (luisteren, lezen, zelfstudie). En de 
mogelijkheid om in verschillende vakken op verschillende niveaus examen te doen. 
De keuzevakken binnen de profielen worden als star ervaren. Niet iedereen kan de 
gewenste vakken kiezen. Hierbij speelt ook de cijfernormering een rol. Tot slot werd er 
gesproken over de Huizenjacht voor het gymnasium en de mogelijke plannen om op 
termijn ook een verticale aanpak voor atheneum en HAVO te ontwikkelen.  

Al met al was het een positieve en energieke bijeenkomst. De Ouderraad heeft voorgesteld om, 
waar nodig, de onderwerpen die nog verder uitgewerkt worden door de Leerlingenraad, in hun 
vergadering met de schoolleiding te bespreken. 

mailto:torakel@stanislascollege.nl
mailto:torakel@stanislascollege.nl


Ouderraad ook op Open Dag Westplantsoen 
Door Jan de Leeuw - Ouderraad  
 
Op zaterdag 11 februari was de jaarlijkse Open Dag van het 
Stanislascollege Westplantsoen. Vele honderden kinderen bezochten 
samen met hun ouders de school. Opvallend was dat er ook dit  jaar veel  
leerlingen bij waren, die nog in groep 7 van de basisschool zitten.  

De gezamenlijke informatiestand van de Ouderraad en de Leerlingenraad 
werd goed bezocht. Veel vragen gingen over hoe ouders worden betrokken 
bij de school en wat de rol van de Ouderraad is binnen de organisatie. 
Hopelijk kunnen we veel van deze kinderen en hun ouders een komend 
schooljaar welkom heten.

Beachvolleybalveld bezorgt lentekriebels 

Naar verwachting zal het Stanislas beachvolleybalveld 
in het voorjaar aangelegd worden. Mede dankzij 
donaties van ouders aan de Stichting Ouders voor 
Leerlingen Westplantsoen kunnen de leerlingen straks 
met de voeten in het zand. Natuurlijk in een partijtje 
beachvolleybal tijdens de lessen LO. Het nieuwe veld 
zal ook gebruikt worden voor andere sporten zoals 
beachtennis, -voetbal, -rugby, verspringen en 
kogelstoten. 

De fotomontage (links) geeft alvast een indruk van de 
toekomstige situatie op het sportterrein van het 
Westplantsoen. 

Contact met de Ouderraad 

U kunt de Ouderraad rechtstreeks benaderen, ook als u 
belangstelling hebt om mee te praten met de Ouderraad 
en u uw betrokkenheid bij de school wil versterken. 

Wij staan klaar voor u en uw kinderen! 

ouderraadscw@stanislascollege.nl 

Wilt u meer informatie over de activiteiten van de 
Ouderraad of wilt u weten welke ouders deel uitmaken 
van de Ouderraad? Klik dan op onderstaande link.  

http://www.stanislascollege.nl/westplantsoen/praktische-
informatie/organisatie/ouderraad/ 
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Ouderraad Stanislas Westplantsoen

'Credits': feest der herkenning  
Door Jan de Leeuw - Ouderraad Themacommissie 
 
Donderdag 2 februari was het in de aula van het Stanislascollege Westplantsoen een feest der herkenning.  130 ouders bezochten de 
voorstelling ‘Credits’ van theatergroep PlayBack. En het was niet alleen stilzitten en luisteren: ouders werden spontaan omgeturnd van 
publiek tot acteur. 'De vloer op' zoals dat in theatertermen heet. 

Thema's waren bijvoorbeeld: mijn zoon wil een abonnement voor een mobiele telefoon afsluiten. "Moet nu gebeuren! De aanbieding is alleen 
vandaag geldig en ik heb die IPhone echt nodig voor school." Of een dochter wil een flink voorschot op haar kleedgeld om voor een heel 
cool feest een spijkerbroek van € 140,- te kopen. Haar vriendin heeft ook al gezegd dat haar huidige broek totaal niet meer kan. "Ik moet er 
goed uitzien, want er komt een hele leuke jongen!”  

Leerzame momenten  
Op ludieke wijze speelden de acteurs van PlayBack diverse scènes. Die werden regelmatig onderbroken om te vragen wat het publiek zou 
doen. Een aantal ouders werd uitgenodigd om de rol van vader of moeder te spelen. Tijdens de interacties bleven de acteurs op schitterende 
wijze in hun rol van zoon of dochter, wat regelmatig komische en leerzame momenten opleverde. 

Wie meer wil weten over omgaan met 
geld in de opvoeding: 
http://www.tgplayback.nl/tips 
http://www.nibud.nl/consumenten/
themas/kinderen/
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