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Van de schoolleiding 
Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat ISW 

Sweelincklaan in beweging is. Thuis heeft u 

waarschijnlijk al gehoord over onze nieuwe 

studiepleinen. Leerlingen maken hier onder en na 

schooltijd inmiddels veel gebruik van. Het is mogelijk 

om op verschillende plekjes alleen of in een groepje te 

werken. Leuk om te vermelden dat er ook twee 

prachtige zogenaamde ‘’visuals’’, zeg gerust 

kunstwerken, zijn opgeleverd door onze docent 

Yannick Faase. Deze zijn ook te bewonderen op de 

twee studiepleinen.  

Het open huis was ook dit jaar een enorm succes, we 

hebben zelfs 20% meer bezoekers gehad. Leerlingen 

en collega’s hebben op een goede manier onze 

school gepromoot en met succes, de eerste 

aanmeldingen komen binnen. Op 4 maart sluit de 

inschrijving en weten we met welke aantallen wij 

kunnen gaan rekenen richting volgend schooljaar.  

Wij wensen iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie! 

 

Personeelszaken 
Bij het vak LO hebben we wat extra versterking 

gekregen van twee docenten. Hans Verheij en Joey 

Bax nemen een aantal lessen over van Monique 

Schrier en Leonie van Schaijik. Hans is een collega 

die komt van een school (Corbulo) binnen onze brede 

stichting. Joey is een bekend gezicht in het ’s-

Gravenzandse en is bezig met de afronding van zijn 

studie aan de HALO.  

In verband met ziekte van onze lesassistenten 

techniek hebben we een tijdelijke kracht aangenomen.  

 

 

 

Edgar Beukers helpt de docenten techniek op 

verschillende momenten en als oud brandweerman 

neemt hij ook de nodige praktijkervaring mee het 

lokaal in.  

Onze administratie krijgt ook wat versterking. Het kan 

zijn dat, als u naar school belt, Iris Schüller aan de 

telefoon krijgt. Iris werkt ook al een paar dagen per 

week bij ISW Gasthuislaan.  

 

Profielwerkstukken klas 3 en klas 4 
Terwijl de meeste derdeklassers hun profielwerkstuk 

aan het maken zijn, rondt de laatste groep het nu af in 

klas 4. De eindversie moet voor de vakantie 

ingeleverd zijn. De onderwerpen zijn dit jaar weer zeer 

wisselend. Van de Brexit tot fysiotherapeut en van 

speciaal onderwijs tot het witwassen van geld.  Bij het 

maken van een werkstuk hoort ook een interview en 

een presentatie. Voor de meeste groepen is het 

maken van de presentatie gestart. Bij enkele 

leerlingen moet de bankschroef aangedraaid worden. 

Zonder een positieve beoordeling mag de 

examenkandidaat geen diploma ontvangen. Op 

dinsdagavond 24 maart presenteren de leerlingen uit 

klas 4 hun profielwerkstuk voor ouders en enkele 

docenten en leerlingen. Voorafgaand aan de 

presentaties eten we met de leerlingen op school. De 

leerlingen uit klas 3 ronden hun profielwerkstuk af op 

dinsdagavond 12 mei. 

 

 



 

 

 

ISW SWLN maakt goede doelen 
bekend 
Naar aanloop naar de SWLN Parade op 16 april 

hebben wij weer een aantal mooie goede doelen 

gevonden om te steunen. Vorig jaar werd stichting 

Avavieren blij gemaakt met €11.054,- voor de 

aanschaf van onder andere een veranda, 

handboogsets en een nieuwe koelkast. Dit schooljaar 

gaat wij drie woonzorgcentra helpen. De school heeft 

een wensenlijst ontvangen en gaat aan de slag voor 

de Opmaat in Monster, de Kreek in ’s-Gravenzande 

en Bertus Bliekhuis in Hoek van Holland.  

 

Komt u ook op 16 april naar onze Parade? Zet de 

datum alvast in uw agenda. De leerlingen krijgen weer 

instructie hoe zij zich kunnen inzetten tijdens de goede 

doelen dag.  

 

 

  
Examennieuws 
Momenteel is de 3e en laatste periode van het 

schoolexamen begonnen. Voor sommige kandidaten 

is dit een periode waarin ze flink moeten aanpakken 

om goed aan de start van het eindexamen te komen.  

Probeer het verzuim van bijvoorbeeld intake 

gesprekken zoveel mogelijk te voorkomen.  

Maar zorg vooral dat het huiswerk in orde is! Stop 

met overige werkzaamheden als je cijfers eronder 

lijden. Tijdens deze periode kan je nog een heel stuk 

goed maken! 

Hoe hoger je schoolexamencijfers zijn, des te minder 

spanning zal je krijgen bij het examen. 

 

De laatste tijd hebben we regelmatig vragen gekregen 

over het ‘Cum Laude slagen’. 

De regel hiervoor is dat de kandidaat ten minste het 

gemiddelde eindcijfer 8,0 heeft, berekend op basis 

van de eindcijfers voor: 

1°. De vakken Nederlandse taal, Engelse taal en 

maatschappijleer (klas 3), en de vakken van het 

sectordeel, en 

2°. Het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste 

eindcijfer is vastgesteld. Verder mag er geen enkel 

vak lager dan een 6 beoordeeld zijn.  

 

Half maart begint de laatste tentamen week. Begin 

maart worden de sectorwerkstukken gepresenteerd. 

Als alles gemaakt is, kan de kandidaat worden 

toegelaten tot het Centraal Examen. Dit zal gebeuren 

via een akkoordverklaring. Zowel een ouder als de 

kandidaat moeten dit tekenen. 

 

Ook zal het praktijkexamen tekenen begin maart gaan 

beginnen. Dit cijfer is de helft van het centraal examen 

tekenen. In korte tijd moet een werkstuk worden 

gemaakt.  

 

Uiteindelijk zal alles afgerond moeten zijn voor half 

april. 

 

 

 

 



 

 

 

Social media 
Graag willen wij u vragen om alert te zijn op het  

social media gebruik van uw zoon/dochter.    

 

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. 

Meer informatie over het aanvragen van 

buitengewoon verlof vindt u hier.  

 

Gevonden voorwerpen 
De afgelopen periode zijn er weer veel gevonden 

voorwerpen bij de conciërges terecht gekomen.  

Mist uw kind bijvoorbeeld boeken of (gym)kleding? 

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.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging: Pubers en Poen 
De ouderraad van de locaties ISW Gasthuislaan en 

ISW Sweelincklaan organiseert voor alle ouders een 

thema-avond: Pubers en Poen.  

Tijdens deze avond zal gastspreker Eef van Osdorp – 

bekend van Uitstel van Executie RTL4 – het hebben 

over het financiële gedrag van pubers in deze tijd. Ze 

geeft vooral tips over het stellen van grenzen en het 

geven van het goede financiële voorbeeld als ouders. 

 

 

 

 

 
  

https://sweelincklaan.isw.info/site/documents/2548/ISW+brief+digitaal+afmelden.pdf
mailto:kgn@isw.info
https://sweelincklaan.isw.info/site/nl/afspraken/buitengewoon-verlof


 

 

 

 
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 

 

Agenda 
 

 Woensdag 4 maart: Start XL periode 3 

 

 Vrijdag 6 maart: Wintersportdag klas 3 

 

 Maandag 9 maart t/m vrijdag 13 maart: 

Snuffelstage klas 3 

 

 Maandag 9 maart: Start CPE tekenen klas 4 

 

 Donderdag 12 maart: Start SE3 

 

 Donderdag 19 maart:  

Kangoeroewedstrijd klas 1 

 

 Dinsdag 24 maart: Profielwerkstuk 

presentaties klas 4 (avond) 

 

 Dinsdag 31 maart: Spreekavond klas 1t/m 3 

 

 Woensdag 1 april: Rapport klas 4 

 

 Donderdag 2 april:  

Thema-avond Pubers en Poen 

 

 Dinsdag 7 april: Herkansing SE3 

 

 Dinsdag 7 april: Spreekavond klas 1 t/m 3 

 

 Donderdag 9 april: Anglia examen 

 

 Donderdag 9 april: Definitieve profielkeuze 

2VC, 2M en 3M 

 

 

 

 

 

 Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag 

 

 Maandag 13 april: 2e Paasdag  

 

 Dinsdag 14 april: Excursie Blijdorp klas 1 

 

 Woensdag 15 april: Excursie Blijdorp klas 1 

 

 Woensdag 15 april: BBQ klas 4 

 

 Woensdag 15 april: Inleveren definitieve 

versie profielwerkstuk klas 3 

 

 Donderdag 16 april:  

Goede Doelendag / SWLN Parade 

 

 Maandag 20 april t/m vrijdag 1 mei: 

Meivakantie 

 

 Maandag 4 mei: regulier lesrooster 

 

 Maandag 4 mei en woensdag 6 mei: 

Examentrainingen klas 4 

 

 Dinsdag 5 mei: Bevrijdingsdag  

 

 Donderdag 6 mei: Start Centraal Examen 
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