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Van de schoolleiding 
De eerste weken van het schooljaar zitten erop. In 

deze weken hebben we kennis kunnen maken met 

onze nieuwe leerlingen. Deze leerlingen hebben 

omgekeerd ook kennis gemaakt met de school. Na 

een introductieweek heeft iedereen zijn plekje weer 

goed kunnen vinden. Klas 3 ging op de inmiddels 

traditioneel geworden werkweek en klas 4 heeft Berlijn 

en Londen verkend. Deze activiteiten zijn goed 

verlopen. Het was voor collega’s heel plezierig om met 

zulke leuke en enthousiaste leerlingen op pad te gaan.  

 

Met de start van dit schooljaar nog vers in ons 

geheugen, zijn de collega’s dit schooljaar extra vroeg 

begonnen met de voorbereidingen voor schooljaar 

2020/2021. Zoals u wellicht heeft gelezen in de media 

staan er binnen ISW nogal wat grote wijzigingen op 

het programma. Het Vakcollege verhuist vanaf 

volgend schooljaar naar één locatie in Naaldwijk 

(waarbij alleen onze huidige eerstejaars van het 

Vakcollege ook in jaar twee nog bij ons blijven).  

De knip in de opleiding waarbij de eerste twee jaar in 

’s-Gravenzande gevolgd werden, waarna de 

leerlingen in de bovenbouw richting Naaldwijk 

moesten, werd niet altijd als een goede overstap 

ervaren. Door op één plek het Vakcollege aan te 

bieden, kunnen de docenten meer aandacht besteden 

aan een goede doorlopende lijn van onderbouw naar 

bovenbouw.  

 

Dit geeft ons op de SWLN niet alleen de mogelijkheid 

om de mavo beter te profileren, ook kunnen wij 

kader/mavo leerlingen een plek gaan geven. Dit was 

helaas tot dit schooljaar niet mogelijk.  

Daarnaast is er besloten om de ISW Montessori te 

starten op de Sweelincklaan. Naar een 

montessorischool ga je niet alleen om je kwalificaties 

te halen, maar ook om een sterk persoon te 

worden die een rol neemt in het eigen leerproces, in 

de omgeving en de wereld. Deze waarden sluiten 

goed aan bij hoe wij binnen de Sweelincklaan reeds 

met elkaar omgaan. Vanaf komend schooljaar bieden 

wij plaats aan twee montessori klassen voor mavo, 

havo en vwo in een brede brugperiode.  

Bent u geïnteresseerd in onze ambities? Ons nieuwe 

schoolplan staat inmiddels online: 

https://sweelincklaan.isw.info/site/nl/onze-

school/schoolplan 

 

XL onderbouw 
Op woensdag 6 november starten de XL lessen voor 

de onderbouw. Ook dit schooljaar is er weer een ruim 

aanbod van maar liefst 24 onderdelen. Van yoga tot 

kickboksen, van fotografie tot een escaperoom 

maken. Inmiddels hebben alle leerlingen en ouders 

van leerjaar 1 en 2 het aanbod gekregen. Nieuw dit 

jaar was de manier van inschrijven. Voor het eerst 

hebben wij de inschrijving via magister laten verlopen. 

Dit is was succesvol: 95% van de leerlingen hebben 

zich ingeschreven op de gevraagde manier! Nog voor 

de herfstvakantie delen we de laatste leerlingen in. 

Rond de kerstvakantie komen we terug met het 

aanbod voor de laatste periode, deze begint na de 

voorjaarsvakantie.   

 

 

https://sweelincklaan.isw.info/site/nl/onze-school/schoolplan
https://sweelincklaan.isw.info/site/nl/onze-school/schoolplan


 

 

 

 

Oproep: voor het onderdeel koken zijn wij direct na de 

herfstvakantie op zoek naar een aantal 

pastamachines die wij kunnen lenen. Mocht u er een 

hebben die wij kunnen lenen? Wilt u even mailen? 

kch@isw.info 

 

Waterpunt in de school 
Sinds een week hebben wij een waterpunt in de 

school. Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan 

het milieu; het bijvullen van een bestaand waterflesje 

zorgt voor het verkleinen van de plasticsoep. Ook is 

het drinken van water gezond! Wij delen de volgende 

boodschap rond het waterpunt: ‘’No sugar, no waste!’’ 

 

 

 

Vuurwerk 
Het vuurwerkseizoen is dit jaar vroeg van start 

gegaan. Wij krijgen signalen van buren dat er in de 

omgeving van de school al een en ander wordt 

geknald voor en na schooltijd. Wij willen erop wijzen 

dat het afsteken, het in bezit hebben en/of 

verhandelen van vuurwerk, op school en in de directe 

omgeving is verboden. Ook het categorie 1 vuurwerk, 

wat reeds wordt aangeboden in diverse winkels, valt 

hieronder. Wij willen dus geen knetterballen, 

fonteintjes of ander soort vuurwerk op of rond het 

schoolplein. Dit heeft alles te maken met veiligheid 

van onze leerlingen en overlast voor de omgeving.  

De komende weken zullen wij actief toezien op de 

naleving van deze afspraken. Wij hopen op begrip 

voor deze maatregelen en stellen een gesprek 

hierover thuis tussen ouders en kind zeer op prijs.   

 
Examennieuws 
De eerste periode van het schoolexamen loopt ten 

einde en zal worden afgesloten met een tentamen 

week. In de week voorafgaand aan deze 

schoolexamenweek vinden de kijk- en luistertoetsen 

plaats van het vak Nederlands. Het rooster is te 

vinden op de website en in de ELO. 

Voor ouders en kandidaten is dit een spannende 

week. Zullen de resultaten brengen wat gewenst is? Is 

er voldoende geleerd en geoefend? Het rooster is 

waarschijnlijk opgehangen op een zichtbare plaats in 

huis, zodat iedereen weet wanneer de kandidaat op 

school wordt verwacht. 

Voor de kandidaten zijn alle wetenswaardigheden 

over tentamens en examen te vinden in de ELO bij de 

cursus examenklas 4. 

mailto:kch@isw.info


 

 

 

De cijfers zullen in Magister geplaatst worden in de 

kolommen waarboven P6 staat. Deze cijfers staan ook 

in P8, evenals de PTA-cijfers behaald in klas 3. Als er 

een herkansing wordt gedaan zal dit cijfer in P7 

worden geplaatst. Het hoogste cijfer van P6 en P7 

verschijnt dan in P8. De eindlijst van P8 is dus de 

definitieve eindlijst van het schoolexamen. Hier kunt u 

het beste zien hoe de examenkandidaat gemiddeld 

staat. 

Na de schoolexamenweek ontvangt u een rapport 

waarop de eindlijst van P8 staat. De kandidaat mag 1 

vak herkansen, het hoogste cijfer telt. 

 

LOB berichten van de decaan 
LOB activiteiten-kalender oktober, november: 

 

2VC  

Praktisch Sector Opdracht (PSO) ISW Hoge Woerd  

LOB-les  
Westland on Stage   

 

2M  

Qompas account aanmaken tijdens mentor les  

LOB-les  
Westland on Stage  

 

3M  

LOB-les   
“stagevoorbereiden”  

27 november  
MBO markt ISW Sweelincklaan  

 

4M  

27 november  
MBO markt ISW Sweelincklaan  

 

Wat is LOB? Uitleg in film van 3 minuten.  

https://youtu.be/sNmwRORc0DQ  

 
 

PSO ISW Hoge Woerd  
In vier blokken van twee lessen krijgen de leerlingen 

oriëntatielessen in de profielvakken die op de Hoge 

Woerd worden aangeboden. Na deze lessenreeks 

maken de leerlingen een keuze welk profiel ze willen 

volgen en hierin eindexamen gaan doen.  

 
Westland On Stage 2VC en 2M 
 

 

 

Zet deze data alvast in uw agenda:  

Beroepenfeest  4 februari 2020 

Doe-Dag  13 februari 2020 

 

MBO Markt ISW Sweelincklaan 
Aanwezig op MBO Markt: 

 

  

   

    

  

https://youtu.be/sNmwRORc0DQ


 

 

 

Profielwerkstuk klas 3 en 4 
Om eindexamen te mogen doen moet een 

profielwerkstuk (PWS) gemaakt worden, die afgerond 

dient te worden met minimaal een voldoende.  

Het PWS bestaat uit een schriftelijk werkstuk en een 

presentatie. Bij de presentatie worden ouders 

uitgenodigd om aanwezig te zijn. Een PWS maak je in 

principe in tweetallen. De examenkandidaten uit klas 

4, die het PWS niet afgerond hebben in klas 3, gaan 

deze week starten met het maken ervan. Elk groepje 

wordt begeleid door een docent. In de ELO kunt u 

meer informatie vinden over het maken van een PWS. 

 

Vorig schooljaar zijn wij gestart met het maken van 

een PWS in klas 3. Ook dit jaar willen we leerlingen 

die ruimte hebben in hun werktijd de kans geven om 

het PWS in klas 3 af te ronden. Vorig jaar hebben zo'n 

60 leerlingen het PWS afgerond in klas 3. Voor hen 

geeft dit veel ontlasting op het jaarprogramma van 

klas 4. Na de herfstvakantie zullen alle leerlingen uit 

klas 3 de mogelijkheid krijgen om te starten met het 

PWS. 

 
Differentiatie-traject wiskunde klas 3 
Leerlingen die geïnteresseerd zijn in een overstap 

naar HAVO-4 na het behalen van het mavodiploma, 

moeten de hiaten die aanwezig zijn bij het vak 

wiskunde wegwerken. Om dit zo vloeiend mogelijk te 

laten verlopen starten we na de herfstvakantie in klas 

3 met het differentiatie-traject.  

Het traject stop eind klas 4. Op dit moment volgen nog 

26 leerlingen uit klas 4 het traject. Het voordeel om nu 

te starten is dat wij de stof zo rustig mogelijk kunnen 

aanbieden.  

Tevens kunnen leerlingen goed zien welke 

wiskundestof geleerd dient te worden en of zij daar 

geschikt voor zijn. Leerlingen die geïnteresseerd zijn 

in een technische opleiding adviseren wij om ook mee 

te doen met dit traject. Dit jaar willen we op 

experimentele basis met talentvolle leerlingen uit klas 

2 ook starten met een differentiatie-traject voor 

wiskunde. 

 

Schoolcontactpersoon SKT 
Als ouder(s)/ verzorger(s) wilt u natuurlijk het beste 

voor uw kind(eren). U vindt het belangrijk dat hij/zij 

lekker in z’n vel zit en zich goed kan ontwikkelen. Voor 

de één is dat makkelijker dan voor de ander. Ieder 

kind is uniek en soms kan ook het ouderschap een 

uitdaging zijn. Dat begrijpen we bij het Sociaal 

Kernteam (SKT).  

Samen met de school vinden wij het belangrijk dat uw 

kind plezier beleeft, durft te ontdekken en zichzelf kan 

zijn. Het SKT biedt ondersteuning bij vragen over 

opvoeden, opgroeien en ontwikkeling van uw kind. 

Ook op de ISW Sweelincklaan is een 

schoolcontactpersoon betrokken, die kan meedenken 

als uw kind op school en/of thuis wellicht extra 

ondersteuning nodig heeft. Indien de school denkt dat 

het SKT kan helpen, bespreken zij dit met u.  

De schoolcontactpersoon voor ISW Sweelincklaan is 

Melanie van der Gaag.  

Zij kan aansluiten bij een overleg 

op school. U kunt ook zelf het 

SKT benaderen voor vragen of 

een aanmelding doen. Hiervoor 

kunt u terecht op: 

www.sktwestland.nl                                                                      

of bellen naar 140174, als u 

vraagt naar het SKT wordt u 

doorverbonden. 

 

http://www.sktwestland.nl/


 

 

 

Digitaal ziekmelden 
Wanneer uw kind ziek is, kunt u hem/haar digitaal 

ziekmelden via de Magister App. Hier vindt u de 

instructie. Digitaal afmelden kan alleen voor een hele 

dag. Kortdurend verzuim (bijv. orthodontist of huisarts) 

kan ook per email worden doorgeven aan de 

administratie: sweelincklaan@isw.info.  

 

De Ouderraad 
De Ouderraad (OR) van ISW Sweelincklaan (SWL) 

bestaat uit een enthousiaste groep ouders van 

leerlingen uit de onder- en bovenbouw.  

Onze ouders zijn geïnteresseerd in de SWL als 

geheel. De leerling staat centraal en verder de 

kwaliteit van het onderwijs, het onderwijsklimaat, de 

visie van de school en de onderwijskundige 

ontwikkelingen. 

 

Wat is de OR?  

De OR is een overlegorgaan tussen ouders en de 

school. De OR vergadert gemiddeld vijf maal per jaar 

met de directie. 

 

Wat doet de ouderraad? 

Tijdens de OR vergaderingen wordt meegedacht met 

de directie over allerlei ontwikkelingen binnen de 

SWL, waarbij de leerlingen altijd centraal staan. De 

OR dient als klankbord voor de directie. De OR 

voorziet de directie van gevraagd en ongevraagd 

advies. Daarnaast hebben leden van de OR 

periodieke overleggen met de teamleiders.  

 

De OR is ook vertegenwoordigd in de locatieraad (LR) 

van SWL en in de medezeggenschapsraad (MR) van  

ISW-breed.  

 

De OR bestaat uit de volgende leden:  

Priscilla Altun, voorzitter + lid LR 

Monique de Groot, secretaris + lid MR 

Annemarie van Geest, lid OR 

Arianne Torn, lid OR 

Robbie Saarloos, lid OR 

Ciska Spee, lid OR 

Astrid van den Bos, lid OR 

 

Wilt u meer weten over de OR of heeft u vragen of 

suggesties? Aarzel dan niet om contact op te nemen 

met de OR via ouderraadisw@gmail.com. 

 

Gevonden voorwerpen 
De afgelopen periode zijn er weer veel gevonden 

voorwerpen bij de conciërges terecht gekomen. Mist 

uw kind iets? Vraag even of hij/zij langs de conciërges 

loopt. Grote kans dat het daartussen ligt!  

De gevonden voorwerpen die niet voor de vakantie 

opgehaald worden, schenken wij aan een goed doel.  

 

Microsoft Office 
Alle leerlingen hebben de mogelijkheid om het 

officepakket te downloaden voor thuis. Dit is gratis. 

1. Ga op internet naar portal.office.com 

2. Inloggen met ‘leerlingnummer’@isw.info 

3. Wachtwoord is het wachtwoord dat de leerling op 

school gebruikt voor de computers 

4. Hiermee kunnen ze bij de cloudversie, maar er is 

ook de mogelijkheid om het te installeren op de 

eigen computer.   

https://sweelincklaan.isw.info/site/documents/2548/ISW+brief+digitaal+afmelden.pdf
mailto:sweelincklaan@isw.info
mailto:ouderraadisw@gmail.com
mailto:12345@isw.info


 

 

 

 
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar de administratie van de locatie Sweelincklaan: sweelincklaan@isw.info of bel 0174-414400. 

 
ISW Sweelincklaan is onderdeel van de Interconfessionele Scholengroep Westland 

 

De agenda 
 

 Vrijdag 18 oktober:  

Roostervrije dag leerlingen 

 

 Maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober: 

Herfstvakantie  

 

 Vrijdag 1 t/m vrijdag 8 november: 

Schoolexamen 1 

 

 Dinsdag 5 november: Instaptoets Anglia 

 

 Woensdag 6 november:  

Voorlichtingsavond Dyslexie 

 

 Woensdag 6 november: 

Start XL lessen periode 1 

 

 Dinsdag 12 november: Determinatie avond 

klas 1 mavo/havo 

 

 Dinsdag 12 november: Informatieavond LOB 

(doorstroom naar het MBO) 

 

 Vrijdag 15 november: Inschrijving 

spreekavond klas 4 

 

 Woensdag 20 november: Herkansing SE1 

 

 Dinsdag 26 november: Spreekavond klas 4 

 

 Woensdag 27 november:  

MBO opleidingenmarkt 

 

 

 

 Vrijdag 29 november: Inschrijving 

spreekavond klas 1 t/m 3 

 

 Woensdag 4 december: Rapport klas 1 t/m 3 

 

 Donderdag 5 december:  

Roostervrije dag leerlingen 

 

 Maandag 9 december: Start cursus Anglia  

 

 Dinsdag 10 december:  

Spreekavond klas 1 t/m 3 

 

 Donderdag 12 december:  

Spreekavond klas 1 t/m 3 

 

 Dinsdag 17 december:  

Dansvoorstelling klas 3 

 

 Donderdag 19 december:  

Schoolgala klas 3 en 4 

 

 Vrijdag 20 december: Kerstvieringen 

 

 Maandag 23 december t/m 3 januari: 

Kerstvakantie 

 

 Maandag 6 januari 2020: 

Roostervrije dag leerlingen 

 

 

 

mailto:sweelincklaan@isw.info

