
 

 

 

‘s-Gravenzande, 9 maart 2020  

 
 
Aan ouder(s) en de leerlingen uit het Vakcollege 
 
Beste ouders, 
 

Op vrijdag 13 maart staat er een portfoliodag op het programma voor de leerlingen van ons 

Vakcollege. Deze dag ziet er voor de leerlingen en mentoren anders uit dan een gewone lesdag. 

 

De dag bestaat voor de leerlingen uit 2 onderdelen. 

1) Portfoliogesprek 

De mentoren hebben met iedere leerling een gesprek gepland van een kwartier, de leerling heeft de 

tijd doorgekregen.  

Dit gesprek gaat over hoe het gaat met de leerling en over de manier waarop de leerling de afgelopen 

periode gewerkt heeft aan de vaardigheden van het Digitaal Portfolio. De leerling stelt samen met de 

mentor doelen voor de volgende periode. Deze doelen worden vastgelegd in het Digitaal Portfolio. In 

het Digitaal Portfolio worden drie keer per jaar de algemene vaardigheden - zoals spullen op orde, 

samenwerken, in het contact een positieve indruk maken - beoordeeld die zichtbaar worden op school 

(onderbouw). In de bovenbouw op het Westland Vakcollege (de Hoge Woerd) worden hier de 

beroepsvaardigheden aan toegevoegd en wordt het portfolio verder gevuld. We bereiden de leerlingen 

door deze manier van werken al voor op de werkwijze van de bovenbouw.  

 

2) Zelfstandige opdracht 

Alle leerlingen maken zelfstandig een opdracht achter de computer. De mentoren hebben opdrachten 

ontworpen. Deze opdrachten hebben als doel de leerlingen gestructureerd te laten werken aan hun 

beeld over de bovenbouwprofielen en een aantal beroepen en de bijbehorende opleidingen die hen 

aanspreken. De opdracht van klas 1 en klas 2 zijn niet hetzelfde.  

Ze werken hier gedurende 1 tot 2 lesuren aan en leveren het dan in.  

De leerlingen worden tijdens deze uren begeleid door de docenten van het Vakcollege die geen 

mentor zijn.  

Sommige leerlingen hebben nog werk in te halen en dat kunnen ze ook mooi op deze dag doen, want 

rapport 2 komt er ook aan! Op 20 maart om 10.00 uur sluiten we magister voor deze periode en 

moeten alle cijfers erin staan. Er is ook een inhaallokaal waar leerlingen buiten de 2 uur die ze aan de 

opdracht kunnen werken, aan het werk kunnen zijn of op de leerpleinen. 

 
Op 24 maart vergadert het team over de resultaten van de leerlingen. Die dag zijn de leerlingen vrij. 
Een mooie dag om aan hun maatschappelijke stage te werken?  

Mocht u vragen hebben, dan kunt u die stellen aan de mentor of over de maatschappelijke stage aan 

meneer de Ruijter (rur@isw.info). 

 

Met een vriendelijke groet, 
Mijke Bolsius  
Teamleider Vakcollege ISW Sweelincklaan 


