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Van de redactie 

Van de redactie 

Het valt ons op dat er zoveel ouders actief betrokken zijn op het Stanislascollege.  

Vorig jaar eindigde al goed met een wachtlijst voor het aantal ouders dat zich had aangemeld 
om te helpen bij het inleveren van de boeken. Dit jaar hebben zich voor de brugklas weer ruim 
voldoende contactouders gemeld, waarvan er bijna 20 aanwezig waren op de door de 
Ouderraad georganiseerde instructieavond. En op de thema avond met de aansprekende 
titel “Go for it!” maakten ruim 200 ouders kennis met praktische opvoedtips.  

Dat veel ouders de school een warm hart toedragen, blijkt ook uit de hoogte van de bijdragen 
aan de Stichting ouders voor leerlingen Westplantsoen: er is ruim €5.800,= ontvangen. In deze 
Torakel leest u daarover meer. Ook komen Wieke en Lotte aan het woord, die met de opbrengst 
uit de vastenactie vorig jaar een zeer leerzame reis naar Malawi hebben gemaakt. 
Dit jaar is de Ouderraad uitgebreid met de komst van Lieske Pauw. Mocht u belangstelling 
hebben voor deelname in de Ouderraad en het vertegenwoordigen van de school in de GMR in 
het bijzonder, dan horen wij dat graag van u! 

U kunt contact met ons opnemen via ouderraadscw@stansilascollege.nl 
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Uit de vergaderingen van de Ouderraad  

Door Pauline Bontje – secretaris Ouderraad Stanislascollege Westplantsoen 

Ouderraad start het schooljaar 

Al meteen aan het begin van het nieuwe schooljaar in augustus was de eerste vergadering van 
de Ouderraad. 
De samenstelling van de Ouderraad is grotendeels ongewijzigd gebleven: Martine Ammerlaan, 
Pauline Bontje, Eli van den Broek, Margriet Cornelissen, Victoria Dekker, Ewout Klont, Jan de 
Leeuw, Poen Loo, Suzan Passchier, Dick Rekelhof (voorzitter) en Astrid ter Steege. Lieske Pauw 
heeft zich nieuw aangesloten bij de Ouderraad. Rector Sonja de Kreij is elke vergadering 
aanwezig. Daarnaast wordt voortaan elke vergadering een van de conrectoren uitgenodigd, 
HAVO conrector Jeroen van der Kraan beet het spits af. 

In de eerste Ouderraad stond onder andere de introductie van de Chromebooks voor de 
leerjaren 1,2 en 3 op de agenda. Tevens werd gesproken over de toekomstige inrichting van het 
onderwijs voor bepaalde afdelingen in zogenaamde “onderwijshuizen”. 

De Contactoudercommissie van de Ouderraad was aanwezig op de eerste ouderavonden in 
september om ouders van de brugklasleerlingen te benaderen om contactouder van hun klas te 
worden. Contactouders kunnen in samenspraak met de mentor een belangrijke rol spelen voor 
de contacten tussen ouders en school. 

De Ouderraad organiseerde in september ook de eerste thema avond voor de ouders. 

Leerlingen hebben in de Ouderraad verteld over hun actie in Malawi via WorldServices. Deze 
werd mede mogelijk gemaakt door de opbrengst van de vastenactie. Daar zijn twee klaslokalen 
gebouwd. Ook kwam aan de orde het aanstaande jubileum van het 70-jarig bestaan van 
Stanislascollege Westplantsoen. De Ouderraad is gevraagd mee te denken over de bijdrage die 
ouders kunnen leveren aan het jubileum. 

Opbrengst collecte promotio’s

De opbrengst van de collecte, gehouden tijdens de 
promotio’s in de TU-Aula, is € 5.324,20. 

De Stichting Stedenband Delft-Esteli mocht dit bedrag 
delen met  de Stichting Rompa-Orthopaedics Oversea. 

Van de helft (€ 2662,10) konden we een project over 
duurzaamheid op basisscholen in Delft en in Esteli 
afronden. Daarnaast hebben we de aankoop en het 
verzenden van 100 Lampen op zonne-energie geregeld. 
Deze lampen zijn te gebruiken bij families zonder, of met 
gebrekkige elektriciteit.  

Hartelijk dank aan de organisatoren, de gulle gevers; 
medewerkers van school, ouders en leerlingen . 

Namens bestuur en vrijwilligers van de Stedenband Delft-
Esteli, 

Leonie Zweekhorst. 
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Contactouders: onmisbare schakel
In oktober was de instructieavond voor de nieuwe contactouders van de 
brugklassen.  

In aanwezigheid van 19 ouders, de 
conrector en een brugklascoördinator 
hield de contactoudercommissie van 
de Ouderraad Westplantsoen een 
korte introductie. Uiteraard kwamen 
de taken van de contactouders en de 
jaarplanner 2017/2018 aan de orde. 
Daarna vertelde de conrector over de 
eerste maanden van dit schooljaar bij 
de brugklassen. Ook kwamen 
voorbeelden aan bod van wanneer de 
contactouders te maken kunnen 
krijgen met mentoren, coördinatoren 
en met de conrector zelf.  
Na de pauze werd een aantal cases 
besproken en hoe de contactouders 
daarmee om zouden kunnen gaan.  

De contactoudercommissie kijkt terug op een geslaagde avond vanwege de 
gemotiveerde en enthousiaste bijdragen van de nieuwe contactouders. 
Vragen opmerkingen: contactouderscw@stanislascollege.nl 

Vastenactie Malawi 

In maart van dit jaar hebben wij, Wieke 
en Lotte, geld opgehaald met de 
vastenactie voor onze reis naar 
Malawi. Het beloofde een groot 
avontuur te worden. En dat is het ook 
geworden!  

Afgelopen zomer zijn wij met dertig 
anderen afgereisd naar het prachtige 
Malawi. In het dorpje Makonje hebben 
wij gebouwd aan een schooltje voor 
de ruim 200 kinderen in het dorp. Na 
drie weken hard werken, hebben wij 
een complete school kunnen 
afleveren!  

Naast het bouwen, hebben wij leuke 
activiteiten georganiseerd voor de 
kinderen, op huisbezoek geweest en 
gedanst met de lokale bevolking.  

Het was een geweldige tijd! 

Weet je nog?
Toen ik op het Stanislascollege zat, 

toen ben ik naar het ............................ geweest 

Bijzondere belevenissen die je bijblijven, de krenten in de pap! Dàt willen wij 
onze kinderen, leerlingen van het Stanislascollege Westplantsoen, 
aanbieden! 

Doel stichting: bevordering sport, kunst en cultuur 
In 2013 heeft de Ouderraad het initiatief genomen om de “Stichting Ouders 
voor leerlingen Westplantsoen” op te richten om sport-, kunst- en 
cultuuractiviteiten voor alle leerlingen van het Stanislascollege 
Westplantsoen te ondersteunen. Het gaat om nieuwe sportieve of culturele 
activiteiten en om extra ondersteuning van bestaande culturele activiteiten 
zoals het toneel, het koor en het orkest. 

Sportieve en culturele doelstellingen schooljaar 2016-2017 

Het afgelopen schooljaar is er met uw giften 
een prachtig beachveld aangelegd, waardoor 
voor onze kinderen tal van nieuwe 
mogelijkheden op het gebied van 
“beachsporten” aangeboden kunnen worden. 

Doelstellingen voor het huidige schooljaar 2017-2018 
Ook in het huidige schooljaar zal er op het gebied van sport, kunst en 
cultuur het nodige ondersteund worden vanuit de stichting. Zeker is dat er 
ook dit jaar een aantal schrijvers uitgenodigd zal worden.  
Daarnaast zijn we nog in overleg met de school over bestedingsdoelen en 
de verdere invulling. Uiteraard houden we u op de hoogte van de nieuwe 
ontwikkelingen. 

Tussenstand donaties 
Dit schooljaar hebben we tot nu toe het geweldige bedrag van  
€ 5878,50 van ouders ontvangen.  

Onze hartelijke dank voor uw gulle gift! 
Bestuur Stichting ouders voor leerlingen Westplantsoen

Ouderraad Stanislas Westplantsoen
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GO FOR IT! - Ouderavond motivatie

Opvoeden leeft! De thema avond van 28 september 2017, over het motiveren van je kind had een fantastische opkomst van meer dan 200 ouders. 
Opvallend was dat uit alle leerjaren ouders aanwezig waren, ook uit het examenjaar. Voor het laatste zetje? 

DNL theatercollectief zette een krachtige interactieve theatervoorstelling neer, die zo levensecht was dat het zich wel aan je eigen keukentafel had 
kunnen afspelen. 

Ouders zagen dat een herkenbare situatie tussen ouder en kind werd nagespeeld. Zij werden terplekke uitgenodigd om suggesties te geven hoe 
misverstanden en conflicten konden worden voorkomen of omgebogen naar een betere verstandhouding tussen ouder en kind. 

Ook liet DNL theatercollectief zien hoe je ruimte maakt voor constructieve oplossingen zodat je je puber echt kunt motiveren. 

Het was een inspirerende avond met een aansprekend thema, een enthousiaste theatergroep en actieve ouders die ook na de voorstelling met elkaar en 
met de acteurs een tijdje doorpraatten. 

Ouderraad Stanislas WestplantsoenMargriet Cornelissen - Victoria Dekker - Astrid ter Steege
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