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Van de redactie

In deze editie:

Voor u ligt het tweede Torakel dit schooljaar: de nieuwsbrief waarin wij als Ouderraad de
ouders van het Stanislas Westplantsoen informeren over zaken waarbij we betrokken zijn.
Naast korte verslagen van onze vergaderingen, treft u een verslag aan van de goed
bezochte thema-avond over gedragsbeïnvloeding van pubers. Ook geven we een korte
impressie van de open avond en open dag, waarbij we met ouders van potentiële
leerlingen spraken. Andrea Russel (coördinator burgklas en docente LO) schrijft over de
koor- en orkestreis eind deze week, waaraan ouders via de Stichting een financiële
bijdrage hebben geleverd. Ons nieuwe lid, Lieske Pauw, stelt zich voor. Zij verricht
activiteiten bij de organisatie van de vastenactie, waarbij dit jaar geld ingezameld wordt
voor de lustrumreis van Stansilasscholen uit de regio.
U kunt contact met ons opnemen via ouderraadscw@stansilascollege.nl

Uit de vergaderingen van de Ouderraad
Vrijdag 23 maart 2018 ‘Vastenactie’
Bijdrage Stichting aan twee goede doelen
Een nieuw OR-lid
Hoe meer zielen….
Verslag open dag en -avond
Thema avond ‘Het puberbrein’

Uit de vergaderingen van de Ouderraad
Door Pauline Bontje – secretaris Ouderraad Stanislascollege Westplantsoen
De Ouderraad bestaat uit Pauline Bontje (secretaris), Victoria Dekker, Ewout Klont, Poen
Loo, Suzan Passchier, Dick Rekelhof (voorzitter), Martine Ammerlaan, Eli van den Broek,
Jan de Leeuw, Lieske Pauw, Margriet Cornelissen en Astrid ter Steege.
De ouderraad vergadert maandelijks met de rector van SCW en met een conrector. In
december was dat Annet van Oosten, (conrector brugklassen) en in januari Hugo Koning
(conrector gymnasium).
De ouderraad heeft voor verschillende activiteiten commissies ingesteld:
Contactoudercommissie
Ewout Klont, Victoria Dekker, Poen Loo
Thema-avondcommissie
Torakel

Dick Rekelhof, Pauline Bontje, Jan de Leeuw
Margriet Cornelissen, Victoria Dekker, Astrid ter Steege

Contact Werkgroep I
Vastenactie

Eli van den Broek, Suzan Passchier
Eli van den Broek, Suzan Passchier, Lieske Pauw

Boekenfonds
Dick Rekelhof, Victoria Dekker
Vanuit de Ouderraad is er ook aandacht voor en deelname aan de medezeggenschap in
de Medezeggenschapraad, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de
Regioraad.
In elke vergadering wordt met de bestuursleden van de Stichting Ouders voor Leerlingen
Westplantsoen de voorgang besproken van de bestedingsdoelen.
Agendapunten besproken in de vergadering van, december 2017, januari en februari 2018.
• Annet van Oosten vertelde over de inspanningen van SCW om leerlingen te werven en
SCW te promoten. Er zijn contacten met de basisscholen en er is een promoteam
ingesteld bestaande uit leerlingen. Er zijn lesjesavonden en -middagen waarop het
promoteam in actie komt. In december was er een school-in bedrijf-dag en in januari
waren er een open avond en dag. Met Hugo Koning werd gediscussieerd over de
positie van Grieks en Latijn en hun belang voor het hedendaagse onderwijs.
• SCW heeft zich ingespannen om het predicaat Excellente school te behalen en dat is
gelukt voor het VWO. De Ouderraad feliciteert de school hiermee.
• Er is vastgesteld dat de introductie van chromebooks voor de leerjaren 1,2 en 3 over
het algemeen goed is verlopen.
• De Ouderraad heeft zich laten informeren over de “huizen” voor het gymnasium. Hierin
wordt binnen de leerjaren verbindingen gelegd; naast een horizontale organisatie dus
ook een verticale organisatie.
• De vervanging van docenten bij ziekte heeft op de agenda gestaan en het aanstaande
jubileum van het 70-jarig bestaan van SCW. De Ouderraad en de leerlingenraad gaan
elkaar opzoeken om hun steentje aan de viering bij te dragen.
• De Ouderraad hecht veel belang aan het mentoraat om de leerlingen te begeleiden en
vroegtijdig problemen te signaleren. SCW is bezig om Opbrengstgericht mentoraat te
ontwikkelen en ook binnen de onderwijshuizen is ruimte en aandacht ingeruimd voor
het mentoraat.
• Leden van de Ouderraad zijn aanwezig geweest bij de open avond en open dag. Er zijn
weer veel aanmeldingen; de sluitingsdatum voor inschrijven is 24 maart 2018.
• Door het vertrek van de jezuïtische paters zijn ruimten leeg gekomen, waaronder de
kapel. Er wordt gezocht naar nieuwe gebruikers die de ruimten op een manier gaan
gebruiken die past bij de historie van deze ruimten.

Vrijdag 23 maart ‘Vastenactie’
In de aanloop naar Pasen organiseren de
Leerlingenraad, Werkgroep I en de Ouderraad elk
jaar de ‘Vastenactie’. Een moment van soberheid om
stil te staan bij mensen die het moeilijk hebben.
Deze betrokkenheid wordt tastbaar gemaakt
doordat de deelnemende leerlingen geld inzamelen
voor een goed doel. Dit jaar wordt het geld
ingezameld ten behoeve van een reis naar Ghana,
die leerlingen van Stansilasscholen in de omgeving
gaan ondernemen in het kader van het 70-jarig
bestaan van Stansislas. Via school ontvangt u
binnenkort meer informatie hierover.
Gedurende 24 uur zal er gevast worden. Dit jaar is
de Vastendag, inclusief leuk middag programma en
afsluitend buffet, op vrijdag 23 maart. Hoe u een
bijdrage kunt leveren dat hoort u snel!

Bijdrage Stichting Ouders voor Leerlingen
Westplantsoen aan culturele activiteiten

Een nieuw lid voor de OR! Even
voorstellen...

Eind 2017 heeft de Stichting ouders voor leerlingen Westplantsoen
besloten uit de binnengekomen donaties een bijdrage te leveren aan:
• de koor- en orkestreis naar Polen in de voorjaarsvakantie voor een
bedrag van € 5000,=
• de uitnodiging van drie schrijvers dit schooljaar voor een bedrag
van
€ 1500,=. Welke schrijvers uitgenodigd zullen worden, hoort u later
van ons.

We zijn heel blij dat een paar maanden geleden
Lieske Pauw is toegetreden tot de Ouderraad.
Hieronder stelt zij zichzelf voor.

Met dank aan Andrea Russel volgt hieronder een korte beschrijving van de
betreffende tournee van Koor & Orkest.
Tournee Koor & Orkest van het Stanislascollege Westplantsoen naar Polen
en Hongarije van 23 februari – 3 maart 2018.
Sinds 1994 gaat het Koor & Orkest met enige regelmaat op tournee. In de
jaren 1994, 2000, 2004 en 2008 is er een tournee van ruim een week naar
Griekenland gemaakt. Er werd opgetreden, plezier gemaakt en er werden
nieuwe vriendschappen gesloten. De leerlingen verbleven in gastgezinnen.
Sommige vriendschappen die in 1994 zijn ontstaan, bestaan nog steeds.
In 2012 is geprobeerd opnieuw een tournee te organiseren, maar dat is
helaas, vooral om financiële redenen, mislukt. Ons doel om iedere leerling
van het Koor & Orkest minimaal één keer een tournee mee te laten maken,
is niet behaald.
Vorig jaar was er bij ons op school een Jezuïetenbijeenkomst. Het Koor &
Orkest heeft toen een kort optreden verzorgd. Naar aanleiding daarvan zijn
we uitgenodigd door de rectoren van Jezuïetencolleges in Krakau en
Miskolc om bij hen op bezoek te komen. Het balletje is gaan rollen met als
resultaat dat we binnenkort op tournee gaan.
We vertrekken op vrijdagmiddag 23 februari en rijden met de bus
ongeveer 1600 kilometer naar Miskolc, Hongarije. We zijn daar te gast op
het Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium. Een schitterend
gelegen school op een heuvel aan de rand van de stad. De school staat
hoog aangeschreven en zelfs leerlingen uit Boedapest komen hier naar
school (het is naast een gewone school ook een kostschool). De leerlingen
zullen in gastgezinnen verblijven en meemaken hoe het er in een Hongaars
gezin aan toegaat. De Hongaarse leerlingen spreken prima Engels.
Communiceren zal geen problemen opleveren. Op maandag 26 februari
geven we een concert in de kerk van de school samen met het 100koppige leerlingenkoor uit Miskolc. Daarnaast zullen we ook rondgeleid
worden op de campus, lessen volgen en natuurlijk ook wat toeristische
attracties bezoeken.

Mijn naam is Lieske en ik ben getrouwd met
Natalio. We hebben drie kinderen: Raquel (16) in
6 gymnasium, Nathalie (15) in 5 atheneum en
Ariel (13) in de brugklas van de plusklas.
Ik werk als IT consultant bij CGI en momenteel doe ik een project voor
AirFrance-KLM waarbij ik een datawarehouse ontwerp waarmee ze de
performance van het vrachtvervoer kunnen analyseren.
Mijn hobby’s zijn zumba, operabezoek, reizen, koken en lezen.
Ik heb de afgelopen 6 jaar als hbo-docent gewerkt en ben vorig jaar weer
terug gestapt naar het bedrijfsleven. Ik ben blij dat ik via de ouderraad toch
nog iets voor het onderwijs kan doen.
We zijn erg enthousiast over de school vanwege de warme sfeer en de
betrokken docenten. Ik vind dat er erg veel leuke activiteiten worden
georganiseerd en het is fijn dat kinderen zo worden gestimuleerd hun
muzikale talenten te tonen. Ook spreekt het me aan dat er aandacht is voor
sociale betrokkenheid, bijvoorbeeld in de vorm van de vastenactie.
Ik zal dit jaar meehelpen met het organiseren van deze actie en hoop dit jaar
veel kinderen te zien bij de saladehoek (zou het?).

Hoe meer zielen…
Hoe meer goede ideeën en invalshoeken! Dat bleek op de gezamenlijke
vergadering in november van de Leerlingenraad, Werkgroep I en de
Ouderraad. Het was volle bak en gedurende 3 uur hebben we onder andere
aan de hand van door leerlingen voorbereide stellingen gebrainstormd. Dit
gebeurde uiteraard in gemengde groepjes, zodat bij elk onderwerp diverse
perspectieven naar voren kwamen. Zo is bijvoorbeeld gesproken over de
invulling van het mentoraat, begeleiding bij studiekeuze, mate van
ouderbetrokkenheid, maar ook over het feestelijke onderwerp ‘jubileum
Stanislas’. Punten uit het overleg vinden hun weg naar de directie en voor
het jubileum hebben de leerlingen voorgesteld een gezamenlijk werkgroepje
te maken. Positief dat Stanislas zeer mondige leerlingen heeft die voor het
belang van hun achterban opkomen!

Op dinsdag 27 februari verlaten we Miskolc en rijden we ongeveer 350 km
naar Krakau (Polen). Daar zijn we te gast bij het Gimnazjum Jezuitów im
Sw. Stanislawa Kostki w Krakowie, een Jezuïetencollege met dezelfde
naam als het onze. Ook hier zullen we weer samen optreden, lessen
volgen op school, de zoutmijnen van Wieliczka bezoeken en op de
terugweg naar Nederland zullen we een indrukwekkend bezoek brengen
aan Auschwitz. Op zaterdag 3 maart zullen we vroeg in de ochtend weer
thuiskomen, moe, voldaan en een heleboel mooie ervaringen rijker.

Open avond en open dag
De Ouderraad heeft weer een standje bemand tijdens de open
avond en open dag op 26 en 27 januari. We stonden in de gezellig
drukke Brink, waar robots, muzikale leerlingen en een vliegende haai
de aandacht van nieuwe leerlingen trokken. We spraken een aantal
ouders dat geïnteresseerd was in de ouderparticipatie op het
Stanislascollege. De meeste vragen gingen echter over de
inschrijfprocedure: omdat er in Den Haag loting is voor nieuwe
leerlingen, waren ouders bang dat dit ook in Delft het geval zou zijn.
Gelukkig hoeft er op het Stanislas niet geloot te worden. We zijn
benieuwd naar het aantal aanmelding voor komend jaar en natuurlijk
ook naar enthousiaste ouders die de OR komen versterken!
Heb je al een zoon of dochter op school en heb je ook interesse,
neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak of het
bijwonen van een van onze vergaderingen. Stuur een berichtje naar
ouderraadscw@stanislascollege.nl.

Ouderraad Stanislas Westplantsoen

Thema-avond 1 februari 2018 “Het puberbrein - gedragsbeïnvloeding ”
Niet geweest? U heeft wat gemist!
Voor een overvolle zaal met ruim 130 ouders hield Aletta Smits, onderzoeker, spreker en docent aan de Hogeschool Utrecht, maar vooral ook
ervaringsdeskundige als puberouder, een wervelende presentatie over het beïnvloeden van het gedrag van pubers.
Aan de hand van diverse sheets nam zij ons mee langs de kernmerken van het puberbrein (de puber heeft een heel ander tijdsbesef, veel korter), het
motiveren van pubers (feiten en argumenten werken niet, maar sociale aspecten daarentegen bepalen hun gedrag), de waarde van straffen en belonen
(je moet 6x zwaarder straffen om hetzelfde effect als van een beloning te realiseren), de mogelijkheid om impulsen te controleren (oefen elke avond met
10 seconden later reageren op het piepje van je mobiel) en langs verschillende leertheorieën (waaronder sociaal leren) en de 6
gedragsbeïnvloedingprincipes van Cialdini.
Door de wijze van vertellen en de vaart die Aletta in haar verhaal bracht, leek het af en toe wel een cabaretvoorstelling. De gebruikte
praktijkvoorbeelden brachten steevast reacties van herkenning in de zaal teweeg. Ze wees de aanwezige ouders erop dat hun eigen gedrag ook
niet altijd rationeel is. En vertelde zij hoe ze vanwege irritaties met de buren impulsief een nieuw huis kocht en zichzelf achteraf hoorde verklaren dat
ze dit al lang van plan was (cognitieve dissonantie). Ook liet ze beide helften van de zaal een behandeling kiezen waarmee een virusuitbraak zo
min mogelijk slachtoffers zou maken, aan de hand waarvan ze het begrip verliesaversie inzichtelijk maakte).
De avond was een groot succes, mede dankzij de ondersteuning van de facilitaire dienst van het SCW, die naast koffie en thee ook beeld, geluid en
de zaalinrichting voor haar rekening nam. Wij vinden het als themacommissie van de Ouderraad nog een hele uitdaging om voor de volgende
thema-avond weer zo’n dynamisch programma op te stellen.
Voor degenen die de presentatie willen nalezen, ga naar: www.deloeftraining.nl/. Als je op ‘het puberbrein’ links in het menu klikt, kan je via een link een
powerpointpresentatie aanvragen. Vul daar “datum: 1 februari, plaats: Delft en school: Stanislascollege” in en je ontvangt de presentatie.
De thema avondcommissie van de Ouderraad organiseert twee keer per jaar een thema avond voor alle ouders van Stanislas Westplantsoen.

Margriet Cornelissen - Victoria Dekker - Astrid ter Steege (Vormgeving)
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