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Van de redactie 

Voor u ligt de eerste Torakel van dit schooljaar (2018-2019). De eerste maanden heeft de 
ouderraad drie maal vergaderd. De besproken onderwerpen staan voor u op een rij. Wij zijn zeer 
blij met alle nieuwe ouders die zich als lid hebben aangemeld. Zij stellen zich in deze Torakel aan 
u voor. Ook besteden we aandacht aan de gewijzigde rol van contactouders als gevolg van de 
invoering van MOL-gesprekken. We blikken terug op een zeer goed bezochte thema-avond over 
social media gebruik en op een avond waarin we met andere betrokken ouders als 
klankbordgroep met de directie meedachten over het nieuwe schoolplan.  

U kunt contact met ons opnemen via ouderraadscw@stansilascollege.nl 

In deze editie: 

Uit de vergaderingen van de Ouderraad  

Even voorstellen…nieuwe OR leden 

Ouderraad ontvangt graag signalen….. 

Klankbordgroep ouders en ouderraad over 
schoolplan 

My life online 
Uit de vergaderingen van de Ouderraad  

De ouderraad is dit schooljaar al drie keer samengekomen. Hieronder leest u een aantal 
onderwerpen die zijn besproken: 

MOL-gesprekken  (Mentor-Ouder-Leerling). Voor de meeste klassen zijn de MOL- 
gesprekken al geweest. De ouderraad heeft positieve signalen ontvangen. Doel is leerlingen 
meer regie te geven over hun ontwikkeling en leerproces. Die regie staat ook centraal in een 
nieuw schoolplan dat komend jaar samen met leraren en ouders wordt ontwikkeld (zie ook 
artikel over klankbordgroep in deze Torakel).  

De rol van de contactouders is daarom veranderd, aangezien ouders nu meer rechtstreeks 
contact hebben met de mentor. Bij sommige klassen is er momenteel helemaal geen 
contactouder. De directie vindt het prettig dat er contactouders zijn als klankbordgroep, maar 
meer dan een contactouder per klas is eigenlijk niet nodig. 

Ghanareis. In november wordt een rommelmarkt georganiseerd waarvan de opbrengst naar 
Ghana gaat. Er is al een ruimte op school waar de spullen ingeleverd kunnen worden. 

Infrastructuur. Er is overleg met de Lucasstichting en de gemeente over het vernieuwen van 
verschillende bouwdelen, o.a. de wiskundegang. De fietsenstalling was verouderd en is 
vervangen. Het was te duur om hem overdekt te maken. 

Eindrapportenvergadering. De eindrapportenvergadering is veranderd. De mentoren en de 
conrector stellen een voorstel op dat zij aan de andere docenten voorleggen. 

De MR heeft ingestemd met een nieuwe berekening van de cijfers. Er zal geen 1,1 in 
Magister worden ingevoerd als een leerling een toets heeft gemist. 

Gebruik Chromebook Docenten kunnen op school ervoor zorgen dat leerlingen tijdens de les 
zo af en toe het Chromebook niet kunnen gebruiken, zodat ze niet stiekem andere dingen 
kunnen doen.  

Overige punten 

Het is gelukt om in de roosters voor komend schooljaar zo min mogelijk schooldagen van 
meer dan 8 uur te hebben.  

Een ouder heeft gevraagd hoe zij over haar kind dat in de brugklas zit geïnformeerd wordt 
over eventuele minder goede resultaten in Periode 1. In het kader van ‘de zachte landing’ 
worden er geen cijfers gegeven en deze zijn dus niet terug te vinden in Magister. De directie 
verzekert de OR dat mentoren contact opnemen met ouders als het nodig is.  

De nieuwe wijze van ‘ziekmelden' bevalt erg goed. Er is veel minder werk voor de 
onderwijsassistenten. Als een kind niet ziek wordt gemeld, krijg je als ouder al op de tweede 
dag van afwezigheid een waarschuwing van ongeoorloofd verzuim. 
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Klankbordgroep ouders en ouderraad over schoolplan 

Op woensdag 17 oktober vormde een aantal leden van de ouderraad samen met 5 andere ouders een klankbordgroep voor de directie voor het opstellen van 
een nieuw schoolplan. De school stelt dit plan elke vier jaar op. Vanuit de school waren Sonja de Kreij (rector), Annette van Oosten (conrector), Daphne van den 
Brande en Jeroen van der Kraan aanwezig. 

Het schoolplan moet richting geven aan het beleid en de uitvoering daarvan. Het is daadwerkelijk bepalend voor de dagelijkse praktijk van de docenten en juist 
daarom zo van invloed op het onderwijs dat onze kinderen krijgen. 

De aanwezige ouders werd gevraagd om te reflecteren op de huidige kernwaarden van de school: ‘heel de mens’, ‘oog voor de ander’ en ‘hoge doelen 
nastreven’. We spraken over de grondslag van deze waarden, het Ignatiaans gedachtegoed. En of wij het herkenden in de manier van onderwijs op school. 
Vervolgens bespraken we de hoe de kernwaarden doorwerken op het onderwijskundig en maatschappelijk beleid van de school.  

De ouders vonden het aansprekende kernwaarden, die nog steeds gelden. Vooral vanwege de brede ontwikkeling die je kind moet doormaken: naast cognitieve 
vaardigheden, wil je ook dat sociale en creatieve vaardigheden worden ontwikkeld. Daarbij past een onderwijskundig beleid, met onderwijs op  maat, waarbij elke 
leerling het beste uit zichzelf kan halen. Het brede aanbod van de school draagt hieraan bij. De vraag drong zich op of het opleiden tot wereldburger specifiek 
moet worden benoemd. Internationalisering werd niet als doel op zich gezien, maar passend bij een brede ontwikkeling tot een verantwoordelijke volwassene. 
Soms is aandacht voor een wijk even verderop al uitdagend genoeg voor onze kinderen, die veelal in een beschermd wereldje opgroeien. In dat kader vonden 
ouders het jammer dat er nauwelijks maatschappelijke stages zijn.  

De aanwezige ouders waardeerden de kans om mee te denken over het schoolplan. Zoals een ouder opmerkte: "Dit gesprek maakt me meer bewust van de 
waarden die gelden op het Stanislas." Een andere ouder concludeerde:  "Je wenst dat je zoon of dochter na de middelbare school zelfbewust en zelfverzekerd is 
toegerust voor een vervolgopleiding of baan en een plan gebaseerd op deze uitgangspunten draagt daaraan bij."  
 
Eind januari is er een tweede avond waarop leden van de OR en geïnteresseerde ouders kunnen meedenken over het schoolplan. Er is nog ruimte voor aan 
aantal geïnteresseerde ouders. Zij kunnen een mail sturen aan Hanneke de Vriend,  Vrih@stanislascollege.nl. Graag in het onderwerp aangeven: Meedenken 
ouders met het Schoolplan. 

Even voorstellen….nieuw lid OR 1 

Carlo Reese 

Mijn naam is Carlo Reeser en ik werk als 
zelfstandig HR adviseur bij CareHr. Een kleine 
organisatie die zich vooral richt op zorginstellingen. 
Dit jaar is mijn jongste zoon Lucas gestart in de 
brugklas van de HAVO/VWO klas. Omdat ik mij 
graag betrokken voel bij de school heb ik me 
opgegeven en ben ik toegelaten tot de Ouderraad.  

Als lid van de  ouderraad wil ik mij sterk maken 
voor een aantal thema’s en daarover graag 
meedenken. Hierbij denk ik vooral aan het stimuleren 
van ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Ik ben er van overtuigd ben dat 
als ouders betrokken zijn bij de school, ze gemakkelijker het contact kunnen 
leggen met hun kind en daardoor de leerprestaties verbeteren. Daarnaast 
beschikken ouders aan een schat van kennis en kunde waarvan de school 
zou moeten kunnen profiteren. Ook voel ik me betrokken bij sport op school 
en het gebruik van ICT ter verbetering van leerprestaties. Daarbij hoort ook 
de omgang en het gebruik van sociale media. Ik heb mijzelf ook opgegeven 
om in medezeggenschapverband mijn kennis en kunde ter beschikking te 
stellen van de school.   

Even voorstellen….nieuw lid OR 2 

Marco Vink 

Mijn naam is Marco Vink en sinds kort toegetreden tot de OR. Mijn interesse 
werd gewekt tijdens de voorlichtingsavond voor de brugklassen. Ik vind het 
belangrijk en leuk om betrokken te zijn bij de school waar mijn kinderen op 
zitten. Ik draag graag mijn steentje bij. Mijn zoon Jesper zit nu in het eerste 
jaar HAVO/VWO en mijn dochter Nena zit in de tweede klas van het 
atheneum. Ik ben 46 jaar, gehuwd en woon in Delft. Ik ben werkzaam bij 

Even voorstellen….nieuw lid OR 3 

Natasja Aussems 

Mijn naam is Natasja Aussems, mijn zoon is dit jaar gestart op het Stanislas 
College Westplantsoen. Ik heb ook nog een dochter in de 4e klas op een 
andere school. Op de lagere school waar mijn zoon zat, heb ik een aantal 
jaar in de OR gezeten. Voor mij is dit de manier om meer betrokken te zijn 
bij school. Mede wegens het feit dat 
jongens thuis niet zo veel vertellen over 
school. Ik heb een eigen praktijk voor 
coaching, training en massages. De  
persoonlijke ontwikkeling van kinderen 
vind ik uitermate belangrijk. In de OR wil 
ik bewaken dat de balans tussen kennis 
en persoonlijke ontwikkeling geborgd 
blijft en daar waar mogelijk verbeterd 
wordt. 

Even voorstellen….nieuw lid OR 4 

Paul van Heel  
 
Even voorstellen: Paul van Heel, getrouwd, vader van vier kinderen van 6 tot 
16 waarvan één op het Stanislascollege in de brugklas. Doordeweeks ben 
ik Hoofd Financiën bij het Nederlands Forensisch Instituut. Een school kan 
niet zonder ouders en wij als ouders 
hebben de school nodig om onze 
kinderen te begeleiden in hun 
ontwikkeling. De ouderraad speelt hierin 
een belangrijke rol. Ik zal mij vanuit de 
ouderraad onder andere richten op de 
Medezeggenschap binnen zowel de 
groep scholen van het Stanislascollege 
als de overkoepelende Stichting Lucas 
Onderwijs. Zo borgen we de gezamenlijke 
belangen van leerlingen, ouders en 
medewerkers bij het behoud en 
ontwikkeling van onze mooie school. 
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 Victoria Dekker - Jan de Leeuw - Astrid ter Steege

My life online 
Thema-avond 4 oktober 2018 over social media en internet 

Altijd weer spannend: de start van een nieuw schooljaar en daarmee ook 
de start van een nieuw seizoen van thema-avonden. Vragen die opkomen 
zijn dan: welk onderwerp kiezen 
we? Spreekt het onderwerp 
aan? Welke vorm kiezen we 
voor de presentatie? Lukt het 
om de uitnodiging op tijd de 
deur uit te krijgen? 
 
Na het versturen van de 
uitnodiging begint het wachten. 
Dagelijks open je hoopvol de 
mailbox om te kijken of er op 
de uitnodiging is gereageerd. 
Met het binnenstromen van de 
aanmeldingen zakt de eerste 
spanning, want dan blijkt dat het onderwerp over sociale media en 
internet een onderwerp is dat velen aanspreekt. In totaal hebben meer 
dan 200 mensen zich aangemeld. Een volle zaal en een nieuw 
bezoekersrecord voor de thema-avonden. 

De avond werd verzorgd door DNL theatercollectief. Deze groep acteurs 
heeft ons al eerder aangenaam weten te verrassen met hun interactieve 
voorstellingen. Deze avond namen 
zij ons mee in de wereld van social 
media en internet en bovenal over 
de rol hierin die wij als  ouders 
spelen. Middels sketches met zeer 
herkenbare situaties, werd het 
publiek gevraagd om tips. Met deze 
tips werd de scène nogmaals 
gespeeld. Veelal met een andere 
afloop. 

Daarnaast was er ook discussie met 
het publiek over: 

hoeveel tijd mag een kind achter “een scherm”;  
hoe begeleid je het internetgebruik van je kind; 
hoe controleer je het internetgebruik van je kind; 
hoe maak je duidelijke afspraken met je kind; 
wat moet jezelf weten over social media en internet; 
wat zijn de positieve kanten van sociale media en internet. 

Mogelijk zijn niet alle vragen aan bod gekomen, maar gezien de positieve 
reacties tijdens scènes en na afloop was het een geslaagde avond. Met 
dank aan de ondersteuning geboden door de facilitaire dienst van het 
SCW, die naast de zorg voor koffie en thee ook beeld, geluid en de 
zaalinrichting voor hun rekening nam en zo deze avond mede tot een 
succes maakte. 

Noteer vast in uw agenda: de volgende thema-avond is op woensdag 
6 februari 2019! 

De thema-avond commissie Ouderraad Stanislascollege Westplantsoen. 

Ouderraad ontvangt graag signalen van andere ouders over school 

De ouderraad heeft een klankbordfunctie voor de schooldirectie en kan 
gevraagd en ongevraagd adviseren. Daarbij zijn signalen en vragen van andere 
ouders  een belangrijke bron. We hebben gemerkt dat het niet altijd duidelijk is 
met welk type vragen je bij de school terecht kunt en voor welke vragen je bij 
de ouderraad aan het juiste adres bent.  Hieronder schetsen we 
uitgangspunten en proberen we aan de hand van voorbeelden meer 
duidelijkheid te geven.  Ook gaan we in op de veranderde rol van 
contactouders, nu er MOL-gesprekken worden gevoerd. 

De mentor is je eerste aanspreekpunt 

In beginsel is de mentor jouw aanspreekpunt over zaken in de klas.  Als je 
vragen hebt die je eigen kind betreffen, richt je je altijd eerst tot de mentor. Kom 
je er met de mentor niet uit, dan is de coördinator de aangewezen persoon. 
 De coördinator zal indien nodig de conrector erbij betrekken. Gaat het over de 
sfeer in de klas, bijvoorbeeld pestgedrag, ook dan kan je bij de mentor terecht. 
Zijn er klachten over een docent, bijvoorbeeld omdat die structureel het 
huiswerk niet op tijd in magister zet, geen orde kan houden of geen rekening 
houdt met andere proefwerken, dan is de conrector de juiste contactpersoon.  

Ouderraad bespreekt beleid met directie 

Heb je vragen over meer beleidsmatige zaken, dan kan je de vraag aan de 
ouderraad doorgeven. Wij nemen je vraag dan mee in ons maandelijks overleg 
met de directie. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over het gebruik van het 
Chromebook en de vraag wat school er aan doet om het gebruik ervan 
functioneel te laten zijn. Of om het inroosteren van proefwerkweken in relatie tot 
vakanties. Of als je bezorgd bent over ziekteverzuim bij leraren en je merkt dat 
je zoon of dochter vanwege uitval te weinig lessen van een bepaald vak krijgt.  

Wat doen contactouders? Hoe bereik je de ouderraad? 

Tot schooljaar 2018-2019 vormden contactouders – vooral van de brugklas - 
een belangrijke verbinding tussen ouders en ouderraad. Zij stuurden hun 
verslagen van ouderavonden in de klas aan de ouderraad, die daaruit signalen 
oppikte. Nu er MOL-gesprekken (gesprekken tussen mentor-ouder-leerling) zijn 
ingevoerd, zijn er geen klassikale vergaderingen meer. Omdat de ouderraad wel 
prijs stelt op signalen via contactouders, nodigen we hen uit om vragen en 
signalen uit de klas naar ons te mailen via ouderraadscw@stanislascollege.nl. 
Dit aanbod geldt natuurlijk ook voor alle andere ouders die een vraag hebben: 
aarzel niet om ons een mail te sturen en dan bekijken wij wat we er mee 
kunnen doen! 

Op dit moment zijn er voor veel brugklassen nog geen contactouders. Wil je 
contactouder worden? Neem dan contact op met 
contactoudersscw@stanislascollege.nl en zet de mentor van je klas in de CC. 

Contactouders brugklas: klankbord voor Zachte Landing 

Dit jaar is de school in de brugklas begonnen met De Zachte Landing. Doel is 
dat de overstap tussen basisschool en voortgezet onderwijs makkelijker wordt 
gemaakt. Er is meer aandacht voor wennen aan elkaar, leren leren, leren 
plannen en periode 1 is cijfervrij. Leerlingen wordt vooral geleerd te leren van 
hun fouten en aandacht te geven aan hoe je leert. Contactouders van de 
brugklas zullen door de conrector worden uitgenodigd om deze Zachte 
Landing te evalueren. 
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