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Voorwoord
Beste leerlingen en ouders,
Ook dit jaar biedt ISW Sweelincklaan weer
de XL lessen aan. Alle leerlingen in jaar 1 en
2 kunnen in drie perioden kiezen uit diverse
cursussen op het gebied van sport, cultuur,
gericht op talent of zaken die je nog wil
ontdekken.
Bij ons op school zijn het maken van keuzen
een belangrijk onderdeel van het onderwijs.
Onder belangrijke loopbaanvragen zoals ‘wie
ben ik’ en ‘wat wil ik’ liggen meer vragen
zoals ‘wat vind ik leuk’ en ‘wat kan ik
(minder) goed’. Tijdens XL kun je
antwoorden vinden op deze belangrijke
vragen! Dit is ook de reden waarom wij dit
jaar een nog uitgebreider aanbod hebben
aan XL modules. Er zijn maar liefst 30 (!)
verschillende opties om uit te kiezen. De
mentoren gaan jullie helpen om de juiste
keuze te maken. Maar ook thuis kun je
spreken over het kiezen van een geschikte
cursus. Als tip geef ik mee: oriënteer je altijd
breed, het kan voorkomen dat een cursus is
overschreven.
Nieuw dit jaar is dat wij met behulp van een
subsidie van het Fonds voor
Cultuurparticipatie in samenwerking met
Westland Cultuurweb experts inhuren om
een aantal van onze docenten te coachen en
te scholen. Zo krijgt XL een kwaliteitsimpuls
en weten onze eigen docenten de lessen
nog beter vorm te geven. Ook krijgen meer
XL lessen een afsluiting tijdens ons eigen
festival, de SWLN Parade.
In dit boekje vind je ook praktische
informatie over het inschrijven voor de
cursussen. Dit jaar schrijven we aan het
begin van het schooljaar in voor de drie
periode waarin de cursussen worden
aangeboden. Er moet dus even vooruit
gedacht worden, maar dan weet je ook
meteen wat je de rest van het jaar kan
verwachten op de woensdagmiddag.
Ik wens jullie heel veel plezier en
keuzewijsheid bij de XL lessen!

JUMP KOCH
ADJUNCT DIRECTEUR
ISW SWEELINCKLAAN
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Praktische informatie

NEEM DEZE INFORMATIE GOED DOOR
VOOR HET INSCHRIJVEN!

Van 21 tot 25 september geven de
mentoren instructie over het inschrijven
voor de XL lessen.
Gebruik dit boekje om je keuze scherp te
krijgen. Kies minimaal 8 modules die jouw
interesse hebben. Tip: vraag je ouders om
mee te kijken!
Vanaf donderdag 1 oktober 17.00 uur tot
maandag 5 oktober 08.00 uur kun je jezelf
via magister inschrijven. Gebruik hiervoor
de knop ‘activiteiten’. Je schrijft jezelf in op
een module waar ruimte is, wees er dus op
tijd bij om teleurstellingen te voorkomen!
Inschrijven kan alleen via magister
webmodule (dus niet in de app).
Je schrijft jezelf in voor periode 1 (start 28
oktober), periode 2 (start 3 maart) en
periode 3 (19 mei). Elke module heeft 6
lessen. Deze lessen vinden plaats op
woensdagmiddag tussen 13.15 en 14.55 uur
tenzij anders is aangegeven in de
omschrijving. Je schrijft je steeds alleen in
op de startdatum.
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De bedoeling is om je in te schrijven op
diverse XL onderdelen (dit geldt niet voor
XL parade, dit is het gehele jaar). Zit je in
jaar 2? Kies dan niet de workshops die je in
jaar 1 hebt gevolgd.
Je ontvangt per mail nog een stappenplan
waarbij je stapje voor stapje wordt
geholpen tijdens het inschrijfproces.
Mocht je vragen hebben? Neem contact op
met Dhr. van der Vorm Lucardi
(vrm@isw.info).
In de volgende drie periode bieden wij de
XL lessen:
Periode 1: tussen herfst en kerstvakantie
(28 oktober tot en met 2 december)
Periode 2: tussen voorjaar en meivakantie
(3 maart tot en met 7 april)
Periode 3: tussen meivakantie en zomer (19
mei tot en met 23 juni)(klas 1 heeft tussen
de kerst en voorjaarsvakantie SWLN+ uren,
klas 2 is dan lesvrij)

XL Toneel

DOCENT:
F. VAN DER BIJL

Bij toneel gaan we je leren
hoe je als een top acteur
scenes naspeelt, maar ook
hoe je leert improviseren in
bizarre situaties.
Je leert hoe je jezelf moet
presenteren en hoe je samen
moet werken op het podium.
Kortom, word jij de nieuwe
top acteur van Nederland?
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KERNWOORDEN:
- TONEEL
- CABARET
- IMPROVISATIE
- PRESENTEREN
PERIODE:

XL pimp de school

DOCENT:
G. KONING

In deze XL ga je met de
docent aan de slag om de
school nog leuker te maken.
Het maken van een
schilderij, een plafondplaat
beschilderen. Er liggen
diverse opdrachten op jullie
te wachten!
De XL werkt met een
strippenkaart, je kunt daarbij
buiten de woensdagmiddag
ook afspraken maken om te
werken aan je project.
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KERNWOORDEN:
- CREATIEF
- SCHILDEREN
- SAMENWERKEN
PERIODE:

XL verrassing
met van reenen

DOCENT:
M. VAN REENEN

Ook dit jaar zit deze
populaire XL weer in het
programma.

KERNWOORDEN:
- VERRASSING!

Je gaat gedurende zes weken
op avondtuur met meneer
van Reenen.

PERIODE:

Het is elke woensdag middag
weer een verrassing waar je
terecht komt…

PAGINA 8

xl ontdek je muziek

DOCENT:
R. RUTER

Altijd al willen weten hoe
latin is ontstaan? Of hoe
mooi en verhalend klassieke
muziek kan zijn? Of wat
country heeft betekend voor
het feminisme?

KERNWOORDEN:
- MUZIEK
- ONTDEKKEN
- TOP 2000

Dan gaan wij dat samen
uitzoeken door ernaar te
luisteren maar ook naar te
kijken. Samen ontdekken we
welk genre jij het mooist
vind. Voor deze XL hoef je
geen instrument te kunnen
bespelen!

PERIODE:
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XL SWLN parade

DOCENT:
J. VAN DER VORM

Elk jaar organiseren we hier op
school de te gekke SWLN Parade!
Op de SWLN Parade treden op
verschillende podia bandjes,
zangers/zangeressen en zelfs een
aantal van onze eigen docenten
op.
Bespeel jij een instrument of lijkt
het je leuk om een instrument te
leren bespelen? Kun je al een
beetje zingen en lijkt het je leuk
om hier beter in te worden?
Schrijf je dan in voor XL SWLN
Parade.
Bij deze XL wordt gebruik gemaakt
van een strippenkaart.
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Dit betekent dat we soms op andere
momenten oefenen dan op de
woensdagmiddag. (bijvoorbeeld een keer
in de avond, met gezellig wat te eten erbij)
BELANGRIJK LET OP! Deze XL kies je
voor het gehele jaar!

KERNWOORDEN:
- MUZIEK MAKEN
- PLEZIER HEBBEN
- OPTREDEN

XL D.I.Y.

DOCENT:
S. VAN WINGERDEN

D.I.Y. is een afkorting voor Do It
Yourself in het Nederlands dus
zelfmaken. Vaak is het makkelijker
dan je denkt en vooral heel leuk
om zelf aan de slag te gaan!
Tijdens de lessen ontwerpen en
maken we zelf sieraden, spiegels
met mozaïek, plantenhangers en
nog meer leuks! De projecten kun
je eenvoudig zelf aanpassen aan je
eigen wensen, zo wordt het
resultaat echt uniek en persoonlijk!
Bij deze XL gaan we echt onze
handen uit de mouwen steken!
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KERNWOORDEN:
- SIERADEN
- CREATIVITEIT
- ONTWERPEN
PERIODE:

XL sport diverse

DOCENT:
M. OLSTHOORN
J. BAX

Een XL-les waarbij je allerlei
verschillende sporten gaat
beoefenen.
In het programma onder
andere:
squash, atletiek, freerunning
en spel.
Kortom maak kennis met
diverse sporten.
Wie weet zit je nieuwe
favoriete sport erbij!
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KERNWOORDEN:
- SPORT
- FANATIEK
- DIVERSE
PERIODE:

xl textiel

DOCENT:
M. VAN DER BEEK

Een XL-les waarbij je allerlei
maakt, aan de hand van een
eigen ontwerp. Een knuffel,
tas of etui (de gevorderde
eventueel een rok of short).

KERNWOORDEN:
- PATRONEN
- EIGEN DESIGN
- SAMENWERKEN

Je leert met verschillende
technieken en materialen te
werken.

PERIODE:

Aan het einde van de lessen
kun je een eigen design in
gebruik nemen!
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xl uiterlijke
verzorging

DOCENT:
I. BAKKER

Bij uiterlijke verzorging gaan
we het hebben over
gezichtsverzoring, visagie,
hygiëne en alle andere
dingen die komen kijken bij
schoonheidsspecialisten.

KERNWOORDEN:
- VERZORGING
- HYGIËNE
- VISAGIE
PERIODE:
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xl website bouwen

DOCENT:
E. BOHRE

Je gaat een eigen website
bouwen: een website voor je
eigen team of hobby?
Naast het bouwen van de
website ga je ook aan de slag
met het bewerken van foto's,
video's of logo om je site nog
beter te maken.
Wil je een voorproefje? Kijk
dan op ericbohre.nl
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KERNWOORDEN:
- ONTWERPEN
- FOTO
- VIDEO
PERIODE:

xl robotica

DOCENT:
M. VAN ZEIJL

In deze XL gaan we vanalles
doen met robots,
fischertechniek en drones. Je
leert vliegen, maakt een
model met fischertechniek
en leert over de beweging
van een robot. Iedereen die
het leuk vindt om met deze
technieken om te gaan is
welkom. Denk niet alleen aan
een compernert met een bril.
Techniek vinden we
tegenwoordig allerlei
beroepen. Het is handig dat
je wat leert op dit vlak.
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KERNWOORDEN:
- ELEKTRONICA
- PROGRAMMEREN
- BOUWEN
PERIODE:

xl koken met
koch en harrouni

DOCENT:
J. KOCH
E. HARROUNI

Vind jij koken heel erg leuk?
Overweeg je een toekomst in
de horeca? Kom dan koken
met Koch en Harrouni! Je
maakt in deze XL module
kennis met de professionele
keuken. We oefenen
snijtechnieken en maken een
aantal ingewikkelde
recepten. De lat leggen we
hoog! Elke periode is weer
een verrassing met een
wisselend gerecht. Verras je
ouders een keer met iets wat
je zelf hebt gemaakt bij
koken met Koch en Harrouni.
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KERNWOORDEN:
- KOKEN
- ETEN
- HORECA
PERIODE:

xl highline

DOCENT:
N. CASSON
+ EXTERNE

Wil je je
uithoudingsvermogen een
'boost' geven? Wil je je fitter
voelen?
Doe mee met deze XL
periode. Highline is een
begrip in het Westland op
het gebied van fitness.
Graag ontvangen ze jullie om
kennis te maken met fitness
of juist om je verder te
helpen ontwikkelen.
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KERNWOORDEN:
- FIT
- SPIEREN
- LEKKER IN JE VEL
PERIODE:

xl telefoonspeaker

DOCENT:
J. LUIJENDIJK

Dit jaar hebben jullie
mogelijkheid om bij XL
techniek een echte bluetooth
te maken.
Met een bouwpakket gaan
we aan de slag, met een
beetje creativiteit geef je er
zelfs nog een eigen draai
aan.
De XL is niet alleen geschikt
voor de techneuten onder
ons. De docent begeleidt je
stapje voor stapje...
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KERNWOORDEN:
- ELEKTRONICA
- SOLDEREN
- TECHNIEK
PERIODE:

xl leren leren

DOCENT:
J. KRUITHOF

Wil je beter leren? Wil je
hogere cijfers? Bij "Leren
Leren" gaan we op onderzoek
hoe het brein werkt en gaan
we verschillende leerstijlen
onderzoeken. Het doel van
deze lessen is om
verschillende manieren van
“Leren Leren” aan te leren,
zodat je bij het echte
huiswerk de manier kunt
toepassen die het beste bij
jouw eigen leerstijl ligt.
Deze XL is alleen voor
tweedeklassers.
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KERNWOORDEN:
- LEERSTIJL
- LEUKE LEREN
- SCOREN!
PERIODE:
LET OP! DEZE XL IS
ALLEEN VOOR 2
MAVO

xl yoga

DOCENT:
EXTERNE

Wil je je beter leren concentreren?
Wil je je beter leren ontspannen
(voor toetsen)?
Wil je meer zelfvertrouwen?
Wil je meer rust en helderheid in je
hoofd?
Wil je beter slapen?
Of leren je gemakkelijker te
bewegen in je huidige sport? Kom
dan eens yoga ervaren.
In de yogalessen gaan we dieper in
op wat yoga eigenlijk voor jou kan
betekenen. In de lessen:
- ga je leren in balans te zijn. ga je
ervaren wat de adem voor jou kan
beteken.
- ga je ervaren hoe je flexibeler kan
worden.
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-ga je leren loslaten.
- ga je je aandacht makkelijker leren vast
kunt houden.
- ga je leren ontspannen.

KERNWOORDEN:
- RUST
- LOSLATEN
- ONTSPANNEN
PERIODE:

xl piano make-over

DOCENT:
V. VEGTER

Kun je niet kiezen tussen muziek
een beeldende vorming want hou
je van beiden? Stop dan maar met
zoeken!
Meneer van de Vorm (Joost) heeft
een piano in zijn lokaal staan. Deze
Piano klinkt ons al als muziek in de
oren maar moet nu omgetoverd
worden tot een geweldig mooie
piano voor het oog.
We gaan met kwasten en verf in de
weer en deze voor hem voor eens
en voor altijd omtoveren tot een
unieke piano die je nog nooit heb
gezien!
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KERNWOORDEN:
- CREATIEF
- VERVEN
- MAKE-OVER
PERIODE:

xl grafische
technieken

DOCENT:
G. KAJIM

Je leert om een linosnede te
maken, je gaat een zwartwit voorstelling met
linogutsjes uitsnijden uit een
plaatje linoleum en leert
afdrukken met een drukpers.

KERNWOORDEN:
- TEKENEN
- ONTWERPEN
- AFDRUKKEN
PERIODE:
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xl kickboks

DOCENT:
O. CHARIB
+ EXTERNE
Wij zijn dit schooljaar tijdens de XL
lessen te gast in het nieuwe
combat training center in Monster!
Daar verzorgt onze eigen Kickboks
Kampioen meneer Charib samen
met een trainer van het combat
center Kickboks lessen. Deze
lessen zijn geschikt voor beginners
tot gevorderden. Je kunt dus
kennis maken met de sport of
werken aan je technieken. Deze
lessen zijn ook interessant voor
leerlingen die iets willen met
zelfverdediging en zelfvertrouwen,
bij combat training center zijn ze
hierin gespecialiseerd! Let op: je
kleed je alvast op school om in je
sportoutfit en fietst daarna
zelfstandig (met de anderen) naar
Monster.
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KERNWOORDEN:
- ZELFVERTROUWEN
- CONDITIE
- COÖRDINATIE
PERIODE:

xl sketch-up

DOCENT:
R. TIGELAAR
J. VAN DER WINDT

Altijd je eigen droomhuis
willen maken?
In sketch-up kun je veel
dingen maken. Zo kun je van
kleine vogelhuisjes tot aan
grote parken maken in het
programma.
Of te wel “the sky is the
limit”.
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KERNWOORDEN:
- CREATIE
- FANTASIE
- BOUWEN
PERIODE:

xl Italiaans

DOCENT:
L. VEIRA

Parlare Italiano?Tijdens deze XLlessen gaan we de Italian way of
life bekijken! Wil je volgende
zomer tijdens de vakantie je pizza
in het Italiaans kunnen bestellen,
hou je van lekker eten en vind je
de taal ook gewoon zo mooi
klinken ? dan is dit de XL-les voor
jou. Tijdens deze lessen zullen we
de basis-woordjes Italiaans leren,
de Italiaanse keuken gaan proeven
en zullen we een gastspreker op
bezoek krijgen die vol passie kan
vertellen over zijn geboorteland,
Italië natuurlijk!
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KERNWOORDEN:
- BASIS
- CULTUUR
- GEVOEL
PERIODE:

xl film

DOCENT:
F. FORTUNATI

Er komt speciaal een docent
naar school om jullie te leren
een korte film te maken. Van
het script, tot het
camerawerk. Van het
monteren tot de première.

KERNWOORDEN:
- CAMERA
- VIDEOBEWERKING
- CREATIEF

Je leert het gehele proces
van het maken van een film.
Tijdens de Parade laten we
de film in première gaan,
hoe leuk is dat!

PERIODE:
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xl wiskunst

DOCENT:
J. KRUITHOF

WisKunst is een combinatie
van wiskunde en kunst. We
gaan op onderzoek naar
bestaande kunstwerken waar
we de wiskunde in zien
terugkomen, maar we gaan
ook wiskunde gebruiken om
een eigen kunstwerk te
maken. Het kunstwerk kan
van alles zijn denk
bijvoorbeeld aan 2D of 3D
tekeningen of bol gemaakt
van speelkaarten.
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KERNWOORDEN:
- KNUTSELEN
- CREATIEF
- WISKUNDE
PERIODE:

xl fotografie

DOCENT:
M. VAN NOORT

In deze module gaan we vooral
buiten fotograferen. Dus even
lekker de school uit!
Je leert over verschillende
perspectieven en het gebruik van
licht. We hebben een aantal
professionele camera's tot onze
beschikking en gaan daarmee aan
de slag.
De eindproducten zijn de beste
foto's die een mooie plek in de
school krijgen (zie als voorbeeld
het middelste trappenhuis). Voor
deze XL is het van belang dat je op
de fiets naar school komt.
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KERNWOORDEN:
- PERSPECTIEVEN
- LICHTINVAL
- CAMERATECHNIEK
PERIODE:

xl stop-motion

DOCENT:
V. VEGTER

Wist je dat je met animatie
voorwerpen in beweging
brengt en dus tot leven? In
onze eigen ministudio's
creeren we korte filmpjes. Je
leert verschillende
technieken met papier, fruit,
zand, klei en zelfs smarties.
Maarrrr... ook precies zijn en
geduld is een van je
ingredienten! Ook bekijken
we samen de prachtigste
animatievoorbeelden zoals
muziekvideo's en een
griezelfilm uit 1933!

PAGINA 30

KERNWOORDEN:
- FANTASIE
- GEDULD
- SAMENWERKEN
PERIODE:

xl schaakmat

DOCENT:
F. VD BOS

Schaken is erorm populair!
Steeds meer jongeren spelen
deze denksport. Samen met
een schaakgrootmeester van
de Schaakmat vereniging uit
Naaldwijk gaan we in de
school aan de slag. Deze XL
is geschikt voor leerlingen
die nog moeten beginnen
met het spel, maar ook wat
meer ervaren spelers zijn
welkom! Met behulp van het
digibord (Chessity) krijgen
jullie in stapjes uitleg. Wie
wordt onze Sweelincklaan
schaakkampioen?
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KERNWOORDEN:
- SCHAAKMAT
- SPELEN
- INSTRUCTIE
PERIODE:

xl ehbo

DOCENT:
EHBO VERENIGING

De EHBO vereniging 'sGravenzande komt samen
met een EHBO docent lessen
verzorgen. Het is super
interessant als je mensen
kunt helpen na een ongeluk
op de weg, thuis of sport.
Allerlei onderdelen komen
voorbij zoals reanimeren,
gebruik van een AED,
pleisters plakken en
verbandjes aanleggen. We
sluiten de cursus af met een
echte kennistoets, waarna je
zelfs een certificaat kunt
ontvangen!
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KERNWOORDEN:
- EHBO
- LEVENS REDDEN
- REANIMEREN
PERIODE:

xl law and order

DOCENT:
L. VEIRA

Hou jij van detective-series ? vindt
jij de politie interessant en heb jij
altijd al eens een rechtszaak van
de politierechter willen bijwonen ?
dan is dit de cursus voor jou! In 5 a
6 lessen krijg jij een kijkje in de
keuken van het strafrecht van
Nederland. We krijgen een
gastspreker op bezoek, gaan op
inspectie bij de politiecellen bij
het politiebureau en we zullen een
bezoek brengen aan een
rechtszaak van de politierechter.
Als afsluiter van deze lessenserie
zullen we ‘levend cluedo’ gaan
spelen!! Na deze lessen heb je de
algemene kennis van het
Nederlands strafrecht in je vingers
zitten!
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KERNWOORDEN:
- STRAFRECHT
- POLITIE
- GASTSPREKER
PERIODE:

xl volleybal

DOCENT:
J. VAN DER WINDT
R. TIGELAAR

Wil je een bal harder kunnen
slaan en de technieken van
het spelletje van volleybal
leren?
Meld je aan en leer van een
ervaren volleyballer! Bij mooi
weer bezoeken we uiteraard
ook nog even het strand voor
een spelletje beachvolleybal.
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KERNWOORDEN:
- BEWEGEN
- TECHNIEK
- COÖRDINATIE
PERIODE:

xl Stamppot en Couscous:
Cultuurverschillen

DOCENT:
O. CHARIB

Cultuur gaat over inleven.
We zien wat we willen zien,
maar zien niet altijd wat de
ander ziet. Met als gevolg dat
we woorden, symbolen,
gebaren, houding en gedrag
van de mensen uit andere
culturen vaak verkeerd
opvatten. Dat patroon
kunnen we veranderen door
ons eerst bewust te worden
van de andere culturen.
Tijdens ‘Stamppot en
Couscous’ neem ik je mee op
reis. Op reis door de
verschillende culturen.
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KERNWOORDEN:
- CULTUREN
- VERSCHILLEN
- REIS
PERIODE:

