
BELANGRIJKE DATA: 
 
28 november – 2 december   Tentamenweek leerjaar 3 en 4 
5 december    6e en 7e uur Sintviering 
7 december    Inhalen tentamens leerjaar 3 en 4 
8 december    Presentatieavond Profielwerkstuk klas 4 TL 
9 december    Excursie Keulen voor examenleerlingen Duits 
12 december     Bekijk je Toekomst Beurs voor leerjaar 3 en 4 
16 december    Herkansingen tentamenweek leerjaar 3 en 4 
19 december    Rapportgesprekken met leerling, ouders en mentor 
20 december    Sportdag leerjaar 1 en 2, maatwerkrooster leerjaar 3 en 4 
21 december `   Sportdag leerjaar 3 en 4, maatwerkrooster leerjaar 1 en 2 
22 december    Kerstvieringen per leerjaar  
23 december- 6 januari   Kerstvakantie  

 

Terugblik en vooruitkijken 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. Deze nieuwsbrief staat vol met allerlei 

activiteiten die de afgelopen weken op school hebben plaatsgevonden. Activiteiten die 

vooral in het teken stonden van de basisvaardigheden op het gebied van Burgerschap en 

digitalisering.  Ook de komende periode staan er weer diverse uitdagende en leerzame 

activiteiten op het programma.  

Voor de bovenbouw is er in de week van 28 november een tentamenweek. Er zijn dan geen 

lessen, maar alleen tentamens. Deze tentamens lijken qua tijd en vraagstelling op het 

centraal examen en dit helpt met de voorbereidingen op het eindexamen. Omdat er 

vanwege afwezigheid door ziekte nog veel leerlingen zijn die toetsen, tentamens en 

praktische opdrachten missen, is er een speciale inhaaldag gepland. Daarnaast is er 

vervolgens een dag voor de herkansingen. Wij verwachten dat alle leerlingen van deze 

herkansingen goed gebruik gaan maken om zo hun kansen op een goed schoolexamencijfer 

te vergroten. 

Op maandag 5 december gaan wij het 6e en 7e uur met de klassen Sinterklaas vieren. Iedere 

klas en mentor bepalen zelf hoe zij hier invulling aan geven.  

Klas 4 TL gaat op donderdagavond 8 december aan de ouders het gemaakte profielwerkstuk 

presenteren. Hierbij wordt een cijfer voor het vak Nederlands gehaald. Superspannend dus. 

Op vrijdag 9 december gaan de leerlingen met Duits in het vakkenpakket van leerjaar 3 en 4 

op excursie naar Keulen. Hier moeten zij diverse opdrachten vervullen die meetellen voor 

het vak Duits.  

Op maandag 19 december zijn er geen lessen maar worden de rapportgesprekken gevoerd. 

U wordt hiervoor uitgenodigd via de Hoyapp door de mentor. Tijdens dit gesprek gaat uw 

zoon/dochter vertellen over de feedback van de docenten en de ontwikkelpunten voor de 

komende periode. Het gaat hierbij dus niet alleen om de cijfers. Op 20 en 21 december zijn 



er sportactiviteiten en krijgt iedere leerling via Magister een maatwerkrooster. Hierin staan 

alle in te halen toetsen/opdrachten. Zo gaat iedere leerling met een schone lei het nieuwe 

jaar in.  

 

Gratis fruit in de kantine 

Vanaf 21 november is er voor alle leerlingen gratis fruit beschikbaar in de schoolkantine. Ook 

kunnen de leerlingen hun flesje vullen met water. Verder zijn wij in gesprek met de cateraar 

over de prijzen van hun producten. 

 

Niet van het schoolplein af in pauzes en tussenuren 

Aan het begin van het schooljaar hebben wij de leerlingen twee aanpassingen in de 

schoolregels medegedeeld, namelijk:  

- de telefoon/smartphone in de locker tijdens de lessen, zodat je je kan focussen op de 

les 

- niet van het schoolplein af tijdens de pauzes en tussenuren, zodat er in de wijk 

minder overlast is voor onze buurtbewoners. Met name het onderweg weggooien 

van eten zorgt voor overlast van ratten in de wijk. 

Om beide regels goed te kunnen handhaven, nemen wij de volgende maatregelen: 

- steekproefsgewijze check op telefoons/smartphones in de klas 

- het schoolhek gaat dicht tijdens de lessen en is in de pauze op gezette tijden open. 

De tijden zullen wij met de leerlingen communiceren. 

Aan u vragen wij om uw zoon/dochter een lunchpakket mee te geven zodat een bezoek aan 

de supermarkt tijdens de lesdag niet nodig is.  

 

Sociale mediales gegeven door Totally Traffic voor leerjaar 1 en 2 

In samenwerking met de gemeente Rijswijk stellen wij jaarlijks een aantal onderwerpen vast 

die vanuit Burgerschap een verplicht onderdeel zijn van ons curriculum. 

Een jaarlijks terugkerend onderwerp is sociale media. Jongeren tussen de 12 tot en met 18 

jaar zijn aan het ontdekken hoe de wereld werkt. Aangezien sociale media een onderdeel 

van het dagelijkse leven van onze jongeren zijn, is het belangrijk dat daar aandacht aan 

wordt geschonken. In de wekelijkse les digit worden uiteenlopende onderwerpen besproken 

binnen de digitale wereld. Daarbij is sociale media een onderdeel daarvan. Om sociale media 



nog wat meer aandacht te geven hebben wij, net als vorig jaar, Totally Traffic uitgenodigd 

om wat meer in te zoomen op de volgende onderwerpen. 

1. Telefoon en verkeer 

2. Hoe kwetsbaar ben ik als ik iets van mijzelf post? 

Op maandag 26 september en op donderdag 29 september is deze les gegeven. De 

leerlingen waren enthousiast, open en eerlijk en hebben verschillende zaken besproken. Wij 

hopen dat zij met de opgedane kennis zich meer bewust zijn van de voordelen, nadelen en 

gevolgen. 

 

Karate examen  

Op 20 oktober jl. hebben twaalf leerlingen die lid zijn van het Bu-Jitsu team het Stanislas 

examen gedaan voor verschillende kleuren band.  

De vaardigheden die zij hebben geleerd in de extra lessen moesten zij demonstreren 

tegenover de jury. Het eerste gedeelte bestond uit kata en kihon. Dit werd gezamenlijk 

afgenomen. Daarna moesten zij het geleerde laten zien op elkaar. Eerst was de aanval- en 

verdedigingstechniek aan de beurt. Dit mocht bestaan uit een klem- of worptechniek. 

Uiteraard was een tegenaanval ook één van de mogelijkheden. Als afsluiting van het geheel 

volgde een randori. Dit is een wedstrijdvorm. Iedere ronde duurde 1,5 minuut en werd er 

ook een andere tegenstander tegenover de leerling gezet. De opbouw van eerst zonder 

partner, daarna met partner en eindigen met een wedstrijdje viel goed bij de leerlingen.   

Ze hebben allemaal “gestreden” en zijn door om nu te trainen voor de volgende kleur band. 

 

Burgerschapsdag 

Op 21 oktober was de Burgerschapsdag georganiseerd waarin verschillende zaken aan bod 

kwamen: 

• dialoogmarkt 

• “Laat je zien” met fietscontrole 

• een theatervoorstelling van theatergroep “Helder” 

• opening met wethouder “De jonge mantelzorger” 

Dialoogmarkt leerjaar 1, 2 en 3 

Voordat de leerlingen naar de dialoogmarkt gingen, werden zij eerst voorbereid in een 

mentorles. 'Wat is een dialoog en hoe voer ik die? 



Op deze markt waren verschillende organisaties aanwezig met een maatschappelijk 

karakter. Zoals “De jonge mantelzorger”, de Lhbtiq+, vanuit verschillende religies of 

stromingen, de veteranen maar ook collega's vanuit de leerlingenraad, M5, gezonde school 

enz. 

De leerlingen waren geïnteresseerd en zijn het gesprek aangegaan daar waar hun interesse 

lag. 

 

 

Laat je zien leerjaar 1 en 2 

Ook voor deze les was een voorbereidende mentorles waarin het belang van, goed zichtbaar 

zijn in het verkeer, besproken is. Daarop volgde een fietscontrole op het schoolplein. 

Theatervoorstelling leerjaar 2 

Theatergroep “Helder” was aanwezig en gaf een voorstelling waarin het gesprek is 

aangegaan over grof taalgebruik en sociale media.  

 

 



Bus “De Jonge mantelzorger” leerjaar 4 

Een aantal vierdejaars leerlingen heeft samen met de wethouder van Rijswijk officieel de 

start ingeluid van de bus voor “De jonge mantelzorger”. 

In de krant van Groot Rijswijk is daar een artikel aan gewijd, u kunt het nalezen via 

https://www.rodi.nl/rijswijk/reader/35736 

Enkele van onze leerlingen zijn het gesprek aangegaan samen met vertegenwoordigers van 

jonge mantelzorgers vanuit Welzijn Rijswijk. Verschillende gesprekspartners waren aanwezig 

zoals: jongerencoach, JIP-Den Haag, de regiodirecteur, jeugdagent en de school. Onze 

leerlingen konden goed aangeven wat volgens hen belangrijk is wanneer een jongere 

(tijdelijk) een jonge mantelzorger is. Zij vinden het belangrijk dat er erkenning is voor de 

jonge mantelzorger. Ze zijn ervan overtuigd dat het gesprek erover voeren alleen al heel 

belangrijk is waardoor een jongere zich gehoord kan voelen. Ook het verstrekken van 

informatie wordt als belangrijk ervaren. Op het Beweeg-vmbo/mavo doen wij dit onder 

andere tijdens mentorlessen, via folders en Hoyapp-berichten en door actieve deelname aan 

de dialoogmarkt tijdens Burgerschapsdag. 

 

 

 

https://www.rodi.nl/rijswijk/reader/35736


Expeditie Rijswijk op het Beweeg VMBO 

In de herfstvakantie zijn verschillende activiteiten aangeboden door Expeditie Rijswijk. Eén 

daarvan was een geweldige bonbon-workshop bij ons op school. In de keuken van 

Zorg&Welzijn gingen twaalf enthousiaste jongeren aan de slag met drie recepten. De 

jongeren hebben geleerd hoe ze chocola moesten smelten en tempereren en gingen 

allemaal trots met een doosje vol eigen creaties naar huis. 

Hou de Hoyapp in de gaten voor aankondigingen over komende activiteiten of kijk op 

www.expeditierijswijk.nl 

 

 

http://www.expeditierijswijk.nl/


E-zone 

Op 31 oktober is officieel de E-zone van het Stanislas Beweeg/vmbo-mavo geopend.   

Hierbij zijn wij de samenwerking aangegaan met House of Esports om voor onze leerlingen 

een leuk en leerzaam programma neer te zetten. 

We gaan verantwoord gamen inzetten om leerlingen vaardigheden bij te brengen die ze 

kunnen gebruiken om beter te leren en presteren.  

 

De Aftermovie van deze sportieve en leerzame dag komt binnenkort op de website en onze 

socials te staan.  

 

 

Allerzielen 

Op 2 november herdenken wij alle dierbaren die ons zijn ontvallen door een kaartje te 

schrijven en een lichtje aan te doen. Daarnaast zijn er ook mensen in de wereld die zijn 

overleden door oorlog, armoede, honger en rampen. 

Met onze kar zijn wij de klassen langsgegaan en vele leerlingen en personeel hebben 

meegedaan aan de persoonlijke herdenking. 



 

 

Stanislasdag 11 november 

Tijdens de Stanislasdag was het een gezellige boel in de school. Leerjaar 1 en 2 speelden op 

fanatieke wijze het spel Crazy88. Tijdens dit spel moesten diverse klassenopdrachten 

worden vervuld. Leerlingen van D&P zaten in de jury en klassen 1a en 2b hebben gewonnen. 

Zij hebben een klassenuitje verdiend en gaan binnenkort karten. De leerlingen van de 

bovenbouw hebben zich van te voren ingeschreven bij een workshop naar keuze. Via 

Magister konden leerlingen zich aanmelden voor onder andere: voorlichting door het leger, 

English high tea, mocktails maken, nagelverzorging, houtwerk, haken en meer 

profielgerichte workshops en activiteiten. 

Adventsweken 

Zondag 27 november start de adventsperiode. Dit is de tijd van voorbereiding op het 

kerstfeest, de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Het is 

ook een tijd van bezinning. In de lessen levensbeschouwing besteden wij hier aandacht aan 



en ook in de school hangt een adventskrans. Iedere week gaat er een kaars aan en tijdens de 

kerstviering branden wij de laatste kaars.  

Wij wensen u mooie adventsweken toe met veel tijd en aandacht voor allen die u zo lief zijn 

en hopelijk ontmoeten wij elkaar op maandag 18 december op school. 

De schoolleiding  

 


