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Beste ouder(s)/verzorger(s) en beste leerlingen, 

Eindelijk is hier de eerste echte Nieuwsbrief van dit 

schooljaar. Naast de mails die we u en jullie iedere 

week sturen, vonden wij het ook weer tijd voor een 

mooie Nieuwsbrief.  Vaak staan daarin naast de ge-

bruikelijke informatie onze activiteiten centraal. Door-

dat we ons door Covid 19  moeten houden aan heel veel regels, staan 

de voor ons zo belangrijke activiteiten momenteel tot onze grote spijt op 

een laag pitje. Dit jaar geen Afdelingendag, Stanislasdag, brugklasfeest 

of schoolfeest. De grappige, boeiende en inspirerende verhalen en foto’s 

moeten we in deze Nieuwsbrief missen. Gelukkig gaat er ook veel wél door 

In deze Nieuwsbrief wordt naast enkele algemene zaken aandacht be-

steed aan de GSA, het nieuwe Roboticalokaal, de Kerstviering 2020, het 

sportprogramma van de examenklassen en het debatweekend van EYP. 

De eerste toetsperiode van dit schooljaar is, op de laatste herkansingen 

na, afgerond. Het werd al snel duidelijk dat het maken van toetsen voor 

veel leerlingen weer echt even wennen was. De resultaten zijn soms wat 

minder dan andere jaren en dat is jammer. Een echte oorzaak voor deze 

tegenvallende resultaten is naar ons idee moeilijk aan te wijzen, omdat er 

meerdere redenen te bedenken zijn. 

Ik noem er een paar: ligt het aan de andere kijk op regie bij de leerlingen? 

Komt het door de uitval van lessen vanwege corona in het laatste gedeelte 

van het schooljaar? Is het omdat wij in coronatijd afstand moeten houden 

tot de leerlingen? Kan het zijn dat leerlingen te weinig toetsvaardig zijn 

omdat zij een half jaar geen toetsen hebben gemaakt? Zitten alle leerlin-

gen op de goede plek? En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het zal wel een 

combinatie van factoren zijn.  

Het helpt u en ons als we deze resultaten een beetje relativeren. Natuur-

lijk moet het echt beter, maar gelukkig hebben we nog een groot deel van 

het jaar om die verbetering te laten zien. Wij vinden dat vertrouwen en 

ondersteuning geven is in zo’n situatie belangrijk is. De leerlingen die wat 

minder gepresteerd hebben, moeten we geruststellen en ook motiveren 

om een stapje harder te gaan lopen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat leer-

lingen niet nu al de moed gaan opgeven. Dit is het moment voor een vak-

docent, mentor en ouder om samen met de leerlingen die het nu moeilijk 

hebben, te constateren dat het nu nog niet gelukt is, en vervolgens te 

kijken wat zij anders kunnen doen en hoe 

wij hen daarin kunnen ondersteunen. 

We sluiten met elkaar 2020 af. Een jaar 

waarin we iets meegemaakt hebben dat 

volkomen nieuw voor ons was. Ook 2021 

zal in dat opzicht weer een bijzonder jaar 

worden. Met elkaar hebben we op school 

zo goed mogelijk gedaan waar we goed in 

zijn. U en jullie kunnen ervan op aan dat we  

dit volgend jaar ook weer doen.  De inzet 

van de leerlingen en uw hulp en begrip zijn 

daarbij essentieel. 

Ik wens u namens het team 

een prachtig en gezond 2021!

Sonja de Kreij 

rector
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Voor het uitvoeren van de evaluatie is een 

commissie samengesteld die inmiddels al 

enkele keren bijeen is geweest om de en-

quêtes en de interviews voor te bereiden. 

We zijn erg blij dat onze commissie kan re-

kenen op de hulp van een onderzoeker bij 

het ICLON in Leiden, die veel ervaring heeft 

met het evalueren van onderwijsvernieu-

wing. Zij adviseert ons bij zowel de vorm-

geving als de inhoud van de vragen en biedt 

technische ondersteuning.

De interviews met de leerlingen en de vak-

groepen beginnen na de kerstvakantie. De 

eerste leerlingenquête wordt nog voor de 

kerst afgenomen; de enquête voor de ou-

ders kunt u in januari of begin februari ver-

wachten.

Namens de evaluatiecommissie, 

Hugo Koning

 

Het nieuwe onderwijsconcept
Voortgang en evaluatie

Na zo’n twee jaar voorbereiden zijn onze plannen rond de on-
derwijsvernieuwing eindelijk werkelijkheid geworden. Vanaf 
september duren onze lessen 60 minuten, staan er maatwerk-
uren in het rooster en inmiddels is voor alle jaarlagen de eerste 
toetsweek achter de rug. Het lijkt erop dat de nieuwe realiteit 
bij de meeste leerlingen en medewerkers al aardig is ingebur-
gerd, en de eerste ervaringen zijn overwegend positief.

Een gedegen evaluatie

Bij een grote onderwijsvernieuwing hoort ook een gedegen evaluatie. Al 

bij de voorbereidingen van het afgelopen jaar is er een uitgebreid plan 

gemaakt om de uitwerking van het nieuwe concept te evalueren. Dat 

plan bestaat uit een raadpleging van alle betrokkenen, en wel op twee 

manieren: aan de ene kant grootschalige enquêtes bij leerlingen, ouders 

en docenten, die dit jaar twee keer zullen worden uitgevoerd; en aan de 

andere kant eenmalige interviews met afvaardigingen van onder andere 

de leerlingen en de vakgroepen.

Feestdagen
Wat doen we met de familie dit jaar? 

Dat is een vraag die veel mensen bezig houdt. Wij vroegen ons af 
: hoe vieren wij kerst met de leerlingen en collega’s dit jaar?

Teleurgestelde familieleden die niet samen 

kunnen eten en een kerstboom die niet door 

veel mensen bewonderd  kan worden. Op 

school zijn er ook veel activiteiten afgelo-

pen jaar niet doorgegaan en ook de kerst-

viering zal niet in onze mooie  kapel plaats 

kunnen vinden. Toch willen we het jaar sa-

men afsluiten en onze leerlingen met een 

blij gevoel aan de vakantie laten beginnen. 

Daarom zijn de roostermakers druk aan de 

slag gegaan zodat iedere klas, op vrijdag 

18 december,  samen met de mentor, een 

gezellige ochtend heeft in een eigen lokaal. 

De viering die anders in de kapel zou zijn, is 

op film gezet. Anders dan anders dus, maar 

we gaan er met elkaar een mooie afsluiting 

van het schooljaar van maken.
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De schoolleiding communiceert naar colle-

gae, leerlingen en ouders wat de gevolgen 

zijn voor de geplande toetsen in de aanko-

mende toetsweek/SE-week.   

Contact met de mentor

De mentor heeft wekelijks contact met de 

mentorklas als geheel tijdens het inge-

roosterde mentoruur. Daarnaast heeft de 

mentor met iedere leerling tweewekelijks 

contact op individuele basis of in kleine 

groepjes (3 á 4 leerlingen). 

Uiteraard blijft ons zorgteam bereikbaar. 

Via de mentor of afdelingscoördinator kun-

nen ouders en leerlingen contact opnemen. 

Mits de landelijke regels dit toelaten, blijft 

de school geopend voor leerlingen die thuis 

geen geschikte studieplek hebben. 

Jeroen van der Kraan

 

Informatie Covid-19 en onderwijs
In de media verschijnen steeds meer berichten over de rol van 
scholen bij de verspreiding van Covid-19. Op het Stanislascolle-
ge Westplantsoen hebben we een protocol waarmee we voorzien 
in de situatie van een tijdelijke sluiting. Hierin staat hoe wij ons 
onderwijs vorm geven in de situatie dat wij als school een korte 
periode moeten sluiten. 

Onderwijs op afstand 

In het geval van een sluiting van de school stappen wij noodgedwongen 

over op afstandsonderwijs. Al het onderwijsmateriaal is voor de leerlingen 

per vak te vinden op de Google Classroom. Dit is nu ook al het geval. 

De lessen worden digitaal gegeven via Google Meet. We gaan hierbij uit 

van het bestaande rooster. Om de schermtijd voor leerlingen te reduceren, 

stappen we direct over op een verkort rooster. Docenten houden de digi-

tale aanwezigheid bij via Magister.  Uiteraard veranderd er niets aan de 

plicht om aanwezig te zijn tijdens de lessen. Afwezigheid kunnen ouders 

via de reguliere weg melden. 

Bij een sluiting vervallen in de onderbouw de becijferde toetsen. Voor de 

bovenbouwleerlingen geldt dat hun PTA-werken worden uitgesteld. 

Stress en somberheid
Extra klachten onder jongeren in deze tijd

We hebben gemerkt dat veel leerlingen stress ervaren in deze 
tijd. Dat is niet alleen zichtbaar op onze school, landelijk is de 
ervaren schooldruk de afgelopen jaren sterk toegenomen. 1 op 
de 4 jongeren geeft aan stress door school te ervaren en 1 op 
de 3 jongeren ervaart druk om te voldoen aan de verwachtin-
gen van zichzelf of van anderen. 

Naar aanleiding van de coronacrisis zijn de stress- en somberheids-

klachten onder jongeren toegenomen. Ook op onze school zien we deze 

trend. Wanneer deze klachten onvoldoende worden gezien en hier niet 

op tijd op ingespeeld wordt, kunnen deze uitgroeien tot langdurige psy-

chische klachten.

Afgelopen week hebben ouders bericht gekregen over het aanbod van de 

GGZ om binnen de school in een aantal bijeenkomsten leerlingen te hel-

pen bij stressklachten. Op dit moment zijn er voldoende aanmeldingen. 

De eerste bijeenkomst vindt plaats in de week voor de kerstvakantie.

Leerlingen die zijn aangemeld krijgen 

daar bericht over van Mignon van Iterson 

(begeleider GGZ Delfland Preventie). 

Behalve de bijeenkomsten en de interne 

leerlingbegeleiding, hebben we op school 

ook de mogelijkheid om advies te vragen 

bij experts over begeleiding van leerlin-

gen die thuis moeilijkheden ervaren. 

Hulp nodig?

Als u het idee heeft dat je/uw kind gebaat 

kan zijn bij extra ondersteuning kunt je 

dat bij de mentor aangeven. De mentor 

onderzoekt wat passend is.

Jolanda de Wispelaere - zorgcoördinator 
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Profielkeuze in coronatijd 
Loopbaanoriëntatie & -begeleiding 

Uw kind krijgt tijdens zijn of haar schoolloopbaan te maken met 
de decanen. Er zijn drie decanen op het Stanislascollege: Eline 
Simson, Kelly de Man en Hanneke Hoogendam.

Profielkeuze in klas 3

In de derde klas vindt de profielkeuze plaats. De decanen en mentoren be-

geleiden de leerlingen bij deze keuze. De decaan komt langs om te vertel-

len over de profielkeuze en de mogelijkheden. Daarnaast krijgen de leer-

lingen een grote interessetest. Alle derdeklassers hebben de uitslag van 

die test mee naar huis gekregen. Daarnaast maken de leerlingen op scw.

dedecaan.net allerlei opdrachten die hen verder helpen. U kunt als ouders 

ook een account aanmaken. De informatiegidsen (profielkeuzegids deel 

1 en deel 2) zijn ook terug te vinden op deze site onder downloads. Begin 

december maken de leerlingen een voorlopige profielkeuze. Zij kunnen die 

keuze nog wijzigen t/m de kerstvakantie. Daarna kunnen de leerlingen 

zelf geen wijzigingen meer aanbrengen. De mentoren gaan in de maanden 

januari en februari in gesprek met de leerling. De mentor of de decaan kan 

wel wijzigingen doorvoeren op verzoek van de leerling. In de eerste week 

van maart krijgen de leerlingen een profielkeuzebrief mee naar huis met 

daarop hun gekozen profiel. Die brief moet thuis ondertekend worden en 

weer worden ingeleverd bij de mentor. 19 maart is de profielkeuze defini-

tief met als voorbehoud dat de leerling aan het eind van het schooljaar 

moet voldoen aan het puntencriterium voor het gekozen profiel.

Loopbaanoriëntatie & -begeleiding 

In de bovenbouw krijgen de leerlingen Loop-

baanoriëntatie en -begeleiding. Dit is be-

doeld om leerlingen te helpen bij de ontwik-

keling van hun loopbaancompetenties* en 

bij het maken van keuzes. Die competenties 

bieden handvatten zodat leerlingen op ba-

sis daarvan loopbaankeuzes leren maken, 

voor nu en in hun toekomstige loopbaan.

De decanen geven voorlichting aan de leer-

lingen over de talloze mogelijkheden. Daar-

naast maken de leerlingen weer opdrachten 

op scw.dedecaan.net en bezoeken ze open 

dagen, gaan ze proefstuderen of lopen ze 

mee bij een studie. Helaas zijn er door coro-

na diverse voorlichtingsactiviteiten komen 

te vervallen. Alle fysieke open dagen gaan 

dit schooljaar niet door, maar in plaats 

daarvan zijn er online open dagen. De deca-

nen informeren de ouders en de leerlingen 

met enige regelmaat middels een nieuws-

brief. Leerlingen in het examenjaar moeten 

rekening houden met een aantal deadlines. 

Voor studies met een decentrale selectie (of 

aanvullende eisen) moet een leerling zich 

voor 15 januari aanmelden. Voor de andere 

studies is de deadline 1 mei. 

Wekelijks inloopspreekuur

Elke woensdag, donderdag en vrijdag is 

er in de 1e pauze een inloopspreekuur 

van de decanen in kamer 210. Een leer-

ling kan daar terecht met vragen om-

trent de profiel- of studiekeuze. Leerlin-

gen kunnen ook een vraag via de mail 

stellen of een afspraak maken met de 

decaan.
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Waarom is een GSA nodig?

“Simpel: iedere leerling kan zichzelf 

zijn en voelt zich daarin gerespecteerd. 

LGBT+-jongeren voelen zich vaker alleen, 

zijn vaker somber. Op zo’n grote school 

als het Stanislascollege Westplantsoen 

is het niet voldoende om alleen te zeggen 

dát iedereen zichzelf kan zijn. Het helpt 

als er een groep is die laat zien dat het 

oké is. En wat voor leuke groep! 

Onze contactgegevens zijn:

 E-mail: GSAwestplantsoen@gmail.com 

Instagram: @gsascw

GSA: Gender & Sexuality Alliance 

Een groep enthousiaste leerlingen  - de GSA - zet zich in voor 
een veilige sfeer op school. “We willen dat iedereen, ongeacht 
hun seksuele geaardheid of genderidentiteit, zich thuis voelt en 
(h)erkend wordt. We vinden dat iedereen op school de vrijheid 
heeft te kunnen zijn wie hij/zij, zonder zich daarvoor te hoeven 
schamen of verantwoorden.” 

Hoe doen ze dat? 

“We organiseren meerdere evenementen op school per jaar. Zo hebben we 

in oktober voor het eerst Coming Out Day gevierd. Op deze internationa-

le feestdag wordt er aandacht besteed aan het moment waarop iemand 

voor zijn seksuele en/of genderidentiteit uitkomt. Door de school hingen 

de verschillende LGBT+ vlaggen, met ernaast waar deze vlag symbool 

voor stond. Ook hadden we de hele school met regenbogen versierd. We 

hebben ontzettend veel leuke reacties ontvangen!

Enkele weken terug zijn we ook langs alle brugklassen gegaan om voor-

lichting te geven over gender en seksualiteit. Het ging niet alleen over de 

GSA en specifieke definities (het verschil tussen panseksualiteit en bisek-

sualiteit, bijvoorbeeld), maar ook dat het echt oké is om niet te weten wie 

of wat je bent. 

Het grootste evenement is Paarse Vrijdag. Op deze dag vieren we dat ie-

dereen zichzelf kan zijn. De kleur paars staat dan ook voor trots. We zijn 

al druk bezig met de voorbereidingen. Dat gaat dit jaar anders dan anders. 

Het is door corona bijvoorbeeld niet handig om regenboogvlaggetjes te 

schminken. We hebben gelukkig wel een paar andere corona-proof ideeën. 

Dit jaar vindt Paarse Vrijdag plaats op 11 december. Iedereen die op die 

dag paars draagt, laat daarmee zien onze ideeën en gevoelens te steunen: 

iedereen moet zichzelf kunnen zijn. “Vier de liefde, draag paars!” is dan 

ook onze slogan. “ 



Nieuwsbrief      

<< PAGINA 6 VAN 9 >>

DECEMBER 2020

lingen toch echt extra slaap nodig hebben 

in het weekend: acht paar slaperige ogen 

staarden wat voor zich uit, zenuwachtig en 

moe. 

Binnen de kortste keren was de EYP-vonk 

er: leerlingen die helemaal opgaan in hun 

commissie, goede discussies, af en toe vage 

spelactiviteiten (EYP is geweldig in vage 

spelactiviteiten) en vooral veel analyses en 

oplossingen van Europese dilemma’s.

Dit ging twee dagen zo door. Normaal zie 

je als docent niet zoveel, alleen op zondag-

middag zijn de docenten welkom, nu kon ik 

veel beter zien waar de leerlingen mee bezig 

waren. 

Online is toch anders

Dat het EYPnaar een online omgeving ver-

plaatst was betekende ook dat de beleving 

echt veel minder was dan tijdens een live 

sessie. Na een goed begin bleek dat de leer-

lingen het moeilijk hadden om zich te blij-

ven focussen op de conferentie. Een aantal 

gingen meer onderling met elkaar dingen 

doen dan online met hun commissie. 

EYP blijft EYP, met alle serieuze, grappige 

en intensieve activiteiten, en online is beter 

dan helemaal geen EYP. Maar...de intense 

beleving van een EYP-weekend, met instan-

te vriendschappen, random gesprekken en 

het gevoel dat je weken weg bent geweest 

van de gewone wereld (PED, Post EYP De-

pression is een echt bestaand ding) kon het 

zo nooit worden. 

Zoals zo veel in een puberleven, maken ook 

bij EYP de corona maatregelen het leven be-

hoorlijk beige.

Andrew Stevens

EYP-weekend 

Elk jaar doet het Stanislascollege mee met de European Youth 
Parliament (EYP), meestal halen we de nationals, we gaan ook 
regelmatig door naar het buitenland. De laatste paar jaar is het 
EYP uitgebreid: tweedaagse sessies, we mogen tegenwoordig 
een tweede team sturen, en er zijn meer mogelijkheden om naar 
het buitenland te gaan. Eigenlijk is het meer EYP, voor meer leer-
lingen geworden.

Selectie en training was dit 

jaar lastiger dan eerdere ja-

ren, Coronamaatregelen zaten 

een beetje in de weg om alle 

warming-up en energizeracti-

viteiten te doen. Ik kon er als 

docent ook niet altijd bij zijn. 

Het is uiteindelijk wel gelukt 

om twee goede teams te vinden en te trainen. 

Selectie en training was dit jaar lastiger dan eerdere jaren, Coronamaat-

regelen zaten een beetje in de weg om alle warming-up en energizers te 

doen. Ik kon als docent er ook niet altijd bij zijn. Het is uiteindelijk wel 

gelukt om twee goede teams te vinden en te trainen. 

Online conferentie

Team één bestaat dit jaar uit acht vijfdejaars gymnasiasten (dat is toe-

val, atheneumleerlingen doen ook vaak EYP). Casper, Raihan, Janna, Sude, 

Noa, Isa, Maria en Annelynn, mochten een weekend lang aan de slag met 

Europese problemen en daar Europese oplossingen voor vinden. Ze deden 

dit met (en tegen!) De Barlaeus, Vossius en Cygnus Gymnasia uit Amster-

dam en het Bertrand Russell College uit Krommenie. Dat betekent dat drie 

van de vijf beste EYP-scholen van Nederland het tegen elkaar op nemen.

Het zou plaatsvinden in Amsterdam, maar ja, er zou een heleboel plaats-

vinden dit jaar, concerten, optredens, reizen, Kerst...Het werd, heel veilig, 

online. Omdat thuis er veel ruis kan zijn, besloten we de online conferen-

tie vanuit school te doen. Daar is erg goede internet als er maar negen 

mensen in het gebouw zijn en er waren net gloednieuwe schermen met 

webcams geïnstalleerd. 

Nadat ik het alarm af had laten gaan (Is het me ooit gelukt het gebouw te 

openen zonder dat dit gebeurt?) en iedereen binnen was, bleek dat leer-
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Klik op de folder om deze te openen

Interactief

We zijn van plan om ook iets interactiefs 

te organiseren zodat ouders online vragen 

kunnen stellen. Dat kan via een seminar met 

chatmogelijkheid of een digitaal spreekuur. 

Dit plan moeten we nog uitwerken. 

Open dag?

Vooralsnog lijkt het erop dat we wel een 

open dag mogen organiseren, maar dan 

met restricties. 

Als we een open avond/open dag mogen 

doen, zal dat er een met tijdslots, kleine 

groepen, looproutes en slechts enkele hig-

hlights worden en dus absoluut niet zoals 

we gewend zijn. Dat kan ook betekenen dat 

we langer open zijn, zodat we zoveel moge-

lijk leerlingen/ouders de kans geven langs 

te komen, maar met veel minder medewer-

kers tegelijk dan anders. 

Hoe dan ook geven al deze nieuwe ideeën 

ons nieuwe energie. Het is heel verfrissend 

om eens op een andere manier met de wer-

ving bezig te zijn. 

Annette van Oosten 

Werving nieuwe leerlingen
Kennismaken in een gekke tijd

Zoals al eerder gemeld verloopt de werving van nieuwe leerlingen 
dit jaar anders dan anders. Inmiddels hebben we al enige stap-
pen gezet en, je kent ons, het wordt natuurlijk nog bruisender.

Promotiefilmpjes

Afgelopen week hebben we twee korte promotiefilmpjes opgenomen. Deze 

filmpjes zijn bedoeld om naar basisscholen te sturen zodat zij deze aan 

ouders en leerlingen kunnen laten zien. Normaal gesproken gaan we ’s 

avonds en overdag bij scholen langs. Dat wordt nu niet of nauwelijks ge-

daan, vandaar dat deze filmpjes zijn gemaakt. Ze moeten ouders en leer-

lingen voor onze school interesseren en ervoor zorgen dat ze onze site 

bezoeken en gaan bekijken wat we nog meer doen voor leerlingen van 

groep 8.

> Klik hier voor de film voor ouders

> Klik hier voor de film voor leerlingen

De filmpjes komen ook op de website.

Lesjesmomenten

Vanaf 8 december hebben we negen dagen waarop leerlingen ’s middags 

vanaf 16.00 of ’s avonds om 18.30 een proefles kunnen volgen. Ouders 

krijgen informatie over onze school en, afhankelijk van regels en mogelijk-

heden, ze worden rondgeleid. We hebben een maximum gesteld aan het 

aantal inschrijvingen en maken twee groepen zodat we afstand kunnen 

blijven houden.

Journaals

In de maand januari zullen we iedere week drie journaals uitzenden. Denk 

aan het Sinterklaasjournaal, jeugdjournaal en je weet een beetje welke 

kant we op willen. 

Ieder journaal belicht een onderwerp dat met onze school te maken heeft 

en bevat vaste items zoals: interviews, kort nieuws, vlogs (van leerlingen 

en docenten) en een hint naar de volgende aflevering.

https://stanislascc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/oosa_stanislascollege_nl/EXiLQs44KsNIgIv11OdeZI8B4sba93CcuTfgFdf6jS6Qog?e=F1kHBI
https://stanislascc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/oosa_stanislascollege_nl/EcRNKctO0jhJppR-6FdoveQBszZwV87e-jvbdUX8b8DDpA?e=PL1k5D
https://www.stanislascollege.nl/fileadmin/user_upload/Stanislas-Algemeen/Folders/F_SCW-web.pdf
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van de verschillende TOA’s, het conciërge 

team, technische dienst en de aannemer. 

Vanaf daar kon de ruimte weer worden op-

gebouwd. Met nu een grote schuifdeurkast 

met whiteboardfolie, werkbladen langs bij-

na elke muur, de wedstrijdvelden, een ge-

reedschapswand zijn we al een eind op weg 

maar er is nog een hoop te doen voordat we 

deze ruimte af kunnen noemen. 

Gezellige bedrijvigheid in de pauze

Elke pauze en menig tussenuur is deze 

ruimte vol met hardwerkende leerlingen uit 

elke jaarlaag die robots in elkaar aan het 

zetten zijn, robots weer uit elkaar aan het 

halen zijn, opzet stukken aan het maken 

zijn, code aan het schrijven zijn, sponsoren 

aan het regelen zijn, een innoverend project 

aan het ontwikkelen en ontwerpen zijn en 

websites aan het bouwen zijn om hun team 

professioneel te kunnen presenteren. Het 

is moeilijk overbrengen via tekst maar on-

danks dat de ruimte nog in opbouw is wordt 

hij vol in gebruik genomen en heerst er in 

deze ruimte altijd een gezellige bedrijvig-

heid

First Tech Challenge & Lego League 

De First Tech Challenge-teams van het SCW hebben de afgelo-
pen jaren heel hard en goed samengewerkt en daardoor mooie 
resultaten behaald op internationaal niveau. Om een doorlopen-
de leerlijn te creëren is er voor de onderbouw nieuw leven gebla-
zen in de Lego League op het SCW en was er genoeg animo om 
meerdere teams samen te stellen. Om de, in totaal 5 teams, 
de gelegenheid te geven om zich te kunnen ontwikkelen is er 
een ruimte voor ze vrijgemaakt zodat ze alle gereedschappen en 
materialen tot hun beschikking hebben om goed aan de slag te 
kunnen. 

Een nieuwe ruimte

Om deze ruimte goed te kunnen benutten moest er een muur worden 

gesloopt, het vaste practicum meubilair moest eruit en de vloer moest 

opgelapt worden. Dit had allemaal niet gekund zonder het harde werk 
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Contact met de school

telefoon 015 750 60 50 
e-mail scw@stanislascollege.nl
website www.stanislascollege.nl

Volg ons op 

Facebook en Instagram

Niet onbelangrijk is natuurlijk wat de leer-

lingen van het keuzeprogramma vinden. 

We krijgen veel positieve reacties, zoals 

“Boulderen is echt gaaf” of “We krijgen les 

van een rugby prof!” 

Soms blijkt een keuze verkeerd uit te pak-

ken, zoals bij een leerling die Aikido “ver-

schrikkelijk” vindt. Een enkele leerling zou 

zelfs nog meer uitdaging willen met onder-

delen als bobsleeën en jetskiën. 

Op dit moment zitten we midden in de der-

de en laatste periode. In december komen 

de leerlingen tijdens de laatste LO les nog 

één keer bij elkaar, om ‘in stijl’ af te slui-

ten met een les stijldansen bij dansschool 

Wesseling. Velen kijken daar nu al naar uit, 

sommigen hadden liever ook bij deze laat-

ste les een keuzemogelijkheid gehad :-)

Sectie LO

Lichamelijke Opvoeding (LO) 
in de examenklassen

Een leven lang bewegen, dat is wat we met onze leerlingen, uw 
kinderen, als vaksectie LO graag willen bereiken. De leerlingen 
hebben in de vier of vijf jaar dat ze op school zitten tal van be-
wegingsactiviteiten aangeboden gekregen. Maar lang niet alle 
sporten kunnen op school gegeven worden. Daarom krijgen de 
leerlingen van 5 HAVO en 6 VWO sinds dit schooljaar hun lessen 
LO op een locatie buiten de school. 

Keuzeprogramma

Het keuzeprogramma biedt een mix van vertrouwde en ‘onbekende’ spor-

ten. In drie periodes worden in totaal 18 verschillende sportactiviteiten 

aangeboden, zoals golf, lacrosse, squash, boulderen, boksen en aikido. 

Maar ook bekende sporten als voetbal, hockey, tennis en handbal staan 

op het programma.

Nadat leerlingen hun voorkeur hebben opgegeven, zijn ze enthousiast aan 

de slag gegaan met het door hen uitgekozen onderdeel. Hoewel zoveel 

mogelijk wordt ingedeeld op eerste keuze, lukt dat niet altijd. Daarom ge-

ven de leerlingen vooraf ook een tweede en derde keuze aan. 

https://www.facebook.com/stanislascollegewestplantsoen/
https://www.instagram.com/stanislaswestplantsoen/

