
 

Nieuwsbrief 
December 2019 

 
Van de schoolleiding 
Op 3 december hadden wij een bijzondere ervaring op 

school, die wij graag met u willen delen. Op deze dag 

waren de leerlingen vrij, zodat de docenten met elkaar 

de rapportvergaderingen konden houden. Derde en 

vierde klassen waren gevraagd om wel aanwezig te 

zijn, om te werken aan de profielwerkstukken. Hier 

werd massaal gehoor aan gegeven. De gehele eerste 

verdieping werd gebruikt door groepjes leerlingen die 

zelfstandig aan het werk gingen. Docenten liepen in 

wisselmomenten tussen de vergaderingen rondjes om 

eventuele vragen te beantwoorden. Het was prachtig 

om te zien dat leerlingen deze verantwoordelijkheid 

voelden en goed hebben ingezet. Dit zijn de 

momenten waarop wij extra trots zijn op onze school.   

De laatste weken voor de kerstvakantie is de school 

ook ’s avonds veel open geweest. Zo organiseerden 

de decanen van ISW een succesvolle 

opleidingenmarkt voor alle mavo opleidingen binnen 

ISW (ook de Irenestraat en Hoogeland waren met de 

derde en vierde klassen te gast). De tafeltjesavond 

waarbij ouders en vakdocenten elkaar ontmoeten om 

te spreken over de vorderingen en aandachtspunten, 

werd ook dit jaar goed bezocht.  

 

Wij wensen alle leerlingen en ouders 

fijne feestdagen en een goed en gezond 2020! 

 

 

 

Personeelszaken 
Als school hoop je altijd zonder teveel 

personeelswisselingen het schooljaar door te komen. 

Helaas hebben wij rond de kerstvakantie te maken 

met een aantal wisselingen. Marc de Hoog heeft een 

nieuwe functie binnen ISW aanvaard. Hij zal met 

ingang van het nieuwe jaar starten als hoofd planning 

voor zowel Gasthuislaan als Sweelincklaan, ook gaat 

hij in het loop van het jaar een aantal lessen 

Informatica op de Gasthuislaan verzorgen. Wij zijn blij 

dat hij als collega verbonden blijft aan onze school en 

wensen hem veel succes bij de nieuwe 

werkzaamheden! De lessen van Marc worden 

overgenomen door Jeanina Kruithof (zij komt na de 

kerstvakantie terug van een stage in Suriname) en 

Bert van der Windt.  

Anne Wanders, dit schooljaar begonnen als docent 

economie, stapt per 1 februari over naar ISW 

Hoogeland om daar als docent bedrijfseconomie 

lessen over te nemen in onder andere een aantal 

voorexamenklassen. Het is ons gelukt om op korte 

termijn een nieuwe collega te vinden, de lessen 

worden overgenomen door Lisa Veira. Wij zijn daar 

heel blij mee, ook omdat het aantal beschikbare 

docenten tegenwoordig schaars is. 

Deze wisselingen zorgen helaas voor de nodige 

roosterwijzigingen, wij hopen deze zo snel mogelijk in 

magister te verwerken zodat leerlingen weten waar ze 

aan toe zijn.  

 

 

 

 



 

 

 

6 januari – Extra vrije dag 

Op maandag 6 januari zijn alle leerlingen een extra 

dagje vrij. Als school zetten wij een aantal extra 

organisatiedagen in. U bent hierover reeds op de 

hoogte gebracht in het ouderbericht dat wij in de 

zomer hebben verzonden. Vanuit het onderwijs CAO 

moeten wij 50 uur vormgeven als extra ontwikkeltijd 

voor onze docenten. Voor het huidige schooljaar is 

gekozen om een aantal lesdagen te laten vervallen en 

in te zetten voor schoolontwikkeling en persoonlijke 

ontwikkeling. Op 6 januari besteden we onder andere 

aandacht aan de schoolontwikkelingen en de 

zichtbaarheid hiervan in de oriëntatiemiddag voor 

groep 8 en het open huis.  

 

PR campagne 
De ’s Gravenzandse ISW scholen (Gasthuislaan en 

Sweelincklaan) timmeren flink aan de weg als het gaat 

om de PR richting de basisscholen en nieuwe 

toekomstige leerlingen. De ouderavonden voor 

huidige groep 8 leerlingen worden zeer goed bezocht. 

Ook heeft Sweelincklaan op 3 december jl. een 

speciale informatieavond gehouden voor de twee 

Montessori basisscholen in Westland. Deze avond 

was succesvol, mede door de enorme opkomst. 

Hopelijk werpen al deze inspanningen de vruchten af 

en hebben we in het voorjaar een prachtig aantal 

nieuwe inschrijvingen.  

U kunt ook een bijdrage leveren door uw succesvolle 

ervaringen met onze school te delen met mensen in 

uw omgeving. Bent u nieuwsgierig naar de 

ontwikkelingen binnen ’s-Gravenzande? Wij hebben 

een moderne ‘’infographic’’ ontwikkeld die wij 

gebruiken in de voorlichting. 

https://www.youtube.com/watch?v=9ozUvYbD72w&fe

ature=emb_logo 

Mavo en montessori ontwikkelingen 
Om onze school ook in de toekomst sterk te houden 

hebben wij een aantal ontwikkelingen ingezet. Dit 

doen wij met behulp van een groot aantal collega’s die 

zich in ontwerpgroepen hebben ingedeeld. Zo willen 

wij op onze mavo graag de XL lessen uitbreiden tot 

SWLN+ uren. De XL blijven bestaan, echter voegen 

wij er voor eerstejaars twee soorten lessen aan toe: 

een blok ‘’leren leren’’ en een blok ‘’werken aan 

tekortvakken en talentontwikkeling’’. Ook is de 

bedoeling om volgend schooljaar vaker projectweken 

vorm te geven in jaar 1 waarbij er meer samenhang 

ontstaat tussen de vakken.  

De Montessori ontwikkelgroep is ook reeds bezig met 

het vormgeven van jaar 1. Het komende schooljaar 

gaan wij starten met maximaal 60 leerlingen die 

volgens het Montessori principe onderwijs krijgen. Dit 

gebeurt in heterogene groepen, waarbij mavo havo en 

vwo leerlingen gezamenlijk lessen volgen. Meer 

informatie hierover is reeds te vinden op onze site.  

 

Verbouwingen school 
Een aantal aanpassingen in de school zijn hoognodig. 

De komende periode maken wij hiermee een start. De 

zonwering wordt aangepakt, zodat wij met onze 

leerlingen in het voorjaar en zomer weer prettig 

kunnen werken. Ook wordt er rond de kerstvakantie 

een aantal leerpleinen aangepast, zodat leerlingen 

goede en moderne werkplekken hebben tijdens 

tussenuren en voor/na schooltijd. Tijdens het open 

huis (28 januari) zijn deze werkzaamheden uitgevoerd 

en zichtbaar.  

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9ozUvYbD72w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9ozUvYbD72w&feature=emb_logo


 

 

 

Paarse vrijdag 
Vorige week vrijdag hebben wij voor het eerst een 

paarse vrijdag georganiseerd. Leerlingen kregen 

allemaal een paars armbandje uitgereikt en als school 

spraken wij ons uit dat alle leerlingen in onze school 

mogen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te 

schamen of te verantwoorden. Of je nu homo, bi of 

hetero bent, bij ons op school gaan we met respect 

met elkaar om. Een grote groep leerlingen en 

collega’s kwam in het paars naar school en in de 

pauze waren er activiteiten en acties. De dag wordt 

gebruikt als opstap naar het opzetten van een GSA, 

een groep leerlingen en collega’s die zich hard gaan 

maken voor de acceptatie voor LHTBI+. 

 

 

 

Examennieuws 
De feestdagen staan voor de deur, maar achter de 

feestdagen verschijnt het tweede tentamen. Deze 

wordt gehouden in de tweede week na de vakantie. 

Na deze week zijn er de kijk- en luistertoetsen van de 

moderne vreemde talen. Tijdens SE2 is er ook een 

mondeling tentamen biologie. Hiervoor staat naast het 

gewone rooster ook een apart mondeling rooster in de 

ELO. Het is belangrijk dat de examenkandidaten 

voldoende tijd in de voorbereiding steken.  

De kerstvakantie is dan voor hen een studieverlof. Het 

rooster van het tweede tentamen kunt u hier vinden en 

bij examennieuws in de ELO. 

Het is duidelijk dat het examenjaar heel snel voorbij 

gaat. 

 
Actief Biologie 
De afgelopen weken is er bij biologie hard gewerkt 

met allerlei practica. 

Klas 1 heeft verschillende zaden laten ontkiemen, 

waarvan een verslag gemaakt moet worden. Naast 

ontkiemende zaden verscheen ook een ander 

organisme in het schaaltje, namelijk schimmel.  

En dan bedoelen we niet een wit paard. Ook hebben 

we microscopie gedaan. 

Klas 2 is bezig met het hoofdstuk voeding en 

spijsvertering. In het kader van voeding wordt de 

pindaproef uitgevoerd. Door het verbranden van een 

halve pinda kunnen ze 20 ml water wel 30 graden 

Celsius warmer maken. Als je dus een heel zakje 

pinda`s opeet moet je je lichaam wel heel veel 

verwarmen om deze pinda`s te verbranden. Natuurlijk 

kan je ook veel bewegen. 

Klas 3 heeft voor het thema Ordening een mossel 

ontleedt. Behalve de mantel en de voet, blijkt de 

mossel ook een baard , kieuwen en een 

ingewandszak te hebben. Je kan zelfs terug vinden 

wat de mossel gegeten heeft. Dat groene spul is 

zeewier. 

De navolgende thema`s zijn hoofdstukken die gelden 

voor het PTA. De cijfers worden dus meegenomen 

naar de 4e klas en tellen dus mee voor het examen. 

Inmiddels zijn we in de 4e klas vol bezig met het 

Project Blijdorp. Iedereen heeft een beest uit Blijdorp 

en is begonnen aan het werkstuk over het beest voor 

het mondeling tentamen in januari 2020.  

https://sweelincklaan.isw.info/site/nl/rooster-en-planning/examenrooster


 

 

 

Na het tentamen brengen we een bezoek aan de 

diergaarde. Hier voeren de leerlingen enige 

opdrachten uit, waaronder het maken van een 

werkblad voor de excursie Blijdorp van klas 1 in mei. 

 
Klas 4 en de beestjes in Blijdorp 
De examengroepen biologie zijn sinds oktober 

enthousiast bezig met een werkstuk over een dier dat 

in diergaarde Blijdorp woont. Zelf een dier kiezen 

mocht niet, ieder heeft een dier geloot waarover het 

werkstuk moet gaan. En loten is een kwestie van 

toeval. 

Maar een enkele keer ga je twijfelen of het echt zo’n 

toeval is: Dana heeft het Gilamonster geloot. 

Een Makaak is een lief beestje dat voortdurend 

nieuwsgierig om zich heen kijkt. Victor maakt er een 

werkstuk van! Het werkstuk dient als 

gespreksonderwerp tijdens het mondeling tentamen in 

de tweede schoolonderzoek periode. 

Op 20 januari 2020 bezoeken we de diergaarde. Dan 

wordt de huisvesting van het dier beschreven. 

Vervolgens moet een vergelijking gemaakt worden 

tussen dat verblijf en de natuurlijke leefomgeving van 

het dier. Ook moet er een selfie worden gemaakt met 

hun beest. Dit levert nogal verrassende beelden op. 

Ook moeten er vragen en opdrachten worden 

ontworpen voor de excursie van de eerste klassen in 

mei. De beste werkbladen worden in de excursiegids 

voor klas 1 opgenomen en dat is natuurlijk een hele 

eer! Tijdens ons bezoek is er genoeg tijd om er vrij 

rond te kijken. 

Ofschoon de maand januari niet de meest voor de 

hand liggende periode lijkt om een dierentuin te 

bezoeken, hebben we het in de afgelopen jaren 

steeds goed getroffen.  

De meeste dieren trekken zich van een lage 

temperatuur niet zoveel aan en de koudbloedige 

dieren zijn warm gehuisvest. 

We hopen op goed weer en een fijne excursiedag! 

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

ziekmelden via de Magister App. Hier vindt u de 

instructie. Bent u uw inloggegevens kwijt van de 

Magister App, neem dan per email contact met 

mevrouw de Koning: kgn@isw.info.  

Elke dag van afwezigheid dient vooraf doorgegeven te 

worden. 

 
Bericht van de Ouderraad 

 

Save the date  
Donderdag 2 april 2020 is er een thema-avond in 

samenwerking met de Gasthuislaan: Pubers en poen. 

 

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.  

 

 

https://sweelincklaan.isw.info/site/documents/2548/ISW+brief+digitaal+afmelden.pdf
mailto:kgn@isw.info


 

 

 

Gevonden ring 
Wij hebben een gouden ring gevonden rond de 

ouderspreekavond. Het gaat waarschijnlijk om een 

verlovingsring met inscriptie 14 08 01. 

Mocht deze ring van u zijn? Onder vermelding van de 

juiste initialen is hij op te halen bij de conciërge. 

 

LOB activiteiten-kalender 
De loopbaan oriëntatie (LOB) heeft voor elk leerjaar 

activiteiten op de agenda staan. Leerlingen komen 

onder begeleiding in actie tijdens de 

bedrijvenbezoeken en Westland on Stage. 

Uw zoon/dochter uit 3 mavo of 4 mavo moet zelf het 

initiatief nemen om (met hulp van ouders) hun vervolg 

te gaan bepalen. Keuzes maken doe je door op zoek 

te gaan naar informatie over het onderwerp. Ga 

onderzoeken wat opleidingen en werk voor uw zoon of 

dochter kunnen betekenen. Zijn er mensen in uw 

netwerk die hiermee kunnen helpen? Stel de juiste 

vragen aan de juiste mensen om verder te komen in 

dit proces. 

Op 21 januari 2020 is de informatieavond over de 

voorlopige vakkenpakketkeuze en profielkeuze. 

Noteer deze datum alvast in de agenda. Monique 

Schrier, decaan: SHR@isw.info.  

 

 

 

 

 

LOB activiteiten kalender januari en februari 

2VC  

23 januari Bedrijvenbezoek 

4 februari Westland on Stage beroepenfeest 

13 februari Westland on Stage Doe dag 

 Praktische Sector opdracht (PSO) 

ISW Hoge Woerd 

 Voorlopige keuze profielkeuze  HW 

 

2 mavo  

23 januari Bedrijvenbezoek 

4 februari Westland on Stage beroepenfeest 

13 februari Westland on Stage Doe dag 

 Voorlopige keuze vakkenpakket 3M 

 

3 mavo  

Voor 14 februari Stage 9 t/m 13 maart regelen 

 MBO open dagen 

 Voorlopige keuze vakkenpakket 4M 

 
4 mavo  

 MBO open dagen 

 Havo informatie via decaan 

Voor 1 april Aanmelden vervolgopleiding 

 
Beroepen en vrijwilligers gezocht  
Op dinsdag 4 februari 2020 gaan alle leerlingen uit de 

2de klas/3de klas naar het Beroepenfeest Westland On 

Stage. Op dit feest gaan de leerlingen zelf drie 

afspraken maken met bedrijven om ongeveer een 

kleine week later (donderdag 13 februari 2020) tijdens 

de Doe Dag op werkbezoek te gaan. Westland On 

Stage is letterlijk een eerste stap richting 

beroepsoriëntatie. Aan deze dag werken naast 

bedrijven ook veel vrijwilligers mee.  

mailto:SHR@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 

 

Mocht u als ouder interesse hebben om te vertellen 

over uw beroep of als vrijwilliger mee te werken aan 

dit evenement, klik dan op deze link Aanmelden 

vrijwilliger of beroepsbeoefenaar. 

Meer informatie over Westland On Stage vindt u op de 

website www.westlandonstage.nl. 

 
WhatsApp-groepen  
Zoals u de laatste tijd ook in de media heeft kunnen 

horen en lezen, worden in WhatsApp-groepen van 

scholieren de schokkendste dingen gedeeld.  

Artikel RTL nieuws d.d. 11 december 

Wij willen vragen of u hier ook extra alert op wilt zijn. 

 
De agenda 
 

 Maandag 6 januari: Roostervrije dag 

 

 Woensdag 8 januari: Start XL periode 2 

 

 Vrijdag 10 januari: Start SE2 

 

 Maandag 20 januari: Excursie Blijdorp klas 4 

 

 Dinsdag 21 januari: Determinatieavond  

2VC + 2M +3M 

 

 Donderdag 23 januari:  

Bedrijfsbezoeken klas 2 

 

 Vrijdag 31 januari: Inleveren PWS klas 4 

 

 

 

 

 

 Maandag 3 februari: Klas 2VC PSO 

 

 Dinsdag 4 februari: 2e PWS dag 

 

 Dinsdag 4 februari:  

Westland on Stage Beroepenfeest 

 

 Woensdag 5 februari: Orientatiemorgen 2M  

 

 Donderdag 6 februari: Herkansing SE2 

 

 Vrijdag 7 februari: Wintersportdag 

 

 Dinsdag 11 februari: Spreekavond klas 4 

 

 Donderdag 13 februari:  

Westland on Stage Doe dag 

 

 Dinsdag 18 februari:  

Museumbezoek CKV klas 3 

 

 Donderdag 20 februari:  

Excursie tekenen klas 4 

 

 Donderdag 20 februari: Schoolfeest 

 

 Maandag 24 februari t/m 28 februari: 

Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

mailto:sweelincklaan@isw.info
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpPDokhcA3pkfWhMuHAnnCoK6MdrGTFsp32SFUCgRUfSPnsQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpPDokhcA3pkfWhMuHAnnCoK6MdrGTFsp32SFUCgRUfSPnsQ/viewform
http://www.westlandonstage.nl/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4950311/whatsapp-groepen-scholieren-pubers-kinderporno-onthoofdingen

