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Van de schoolleiding 
Beste ouders, 

De eerste periode tot de herfstvakantie zit er bijna op. 

Onze 166 nieuwe brugklassers hebben hun eerste 

blok op de SWLN doorlopen en uit de gesprekken 

blijkt dat zij het goed naar hun zin hebben en hun 

draai steeds meer vinden op de middelbare school. 

Een hele overgang is het van het basisonderwijs naar 

het voortgezet onderwijs. Helaas hebben we de 

afsluitende activiteiten van het eerste blok moeten 

annuleren vanwege de geldende beperkingen. Wij 

zouden met heel klas 1 naar The City gaan op 15 

oktober voorafgaand aan het schoolfeest voor de hele 

school. Jammer, maar het is in deze tijd niet anders. 

Ook voor de tweede-, derde- en vierdeklassers was 

het weer even wennen op school in nieuwe, hele 

klassen. De periode van de lockdown werd gevolgd 

door een aantal weken met 10 leerlingen ongeveer in 

de klas. Wij kunnen merken dat zij hun draai en de 

rust meer dan anders weer moeten vinden.  

Afgelopen week deden de mondkapjes hun intrede op 

de SWLN. Wij zijn trots op hoe goed de leerlingen dit 

op hebben gepakt, complimenten! Met elkaar maken 

we er in deze tijden het beste van en wij hopen van 

harte dat de besmettingen zullen afnemen en wij de 

school open mogen houden! Qua besmettingen is het 

op onze locatie vrij beperkt, wel hebben een aantal 

collega’s zich moeten laten testen en daar gaat toch 

nog wel tijd overheen, waardoor er wel lesuitval was. 

Het werk wordt door de docenten in magister gezet 

met verwijzingen naar de elo, methode of filmpjes.  

 

 

 

Wij hopen dat dit voor leerlingen goed loopt en 

duidelijk is, maar mochten er vragen of 

onduidelijkheden zijn, dan horen wij dat graag!  

De voorlichtingen voor leerlingen in groep 8 en hun 

ouders zullen dit jaar helaas door de geldende 

maatregelen niet plaatsvinden. Wij hopen natuurlijk 

volgend jaar weer op een grote groep eersteklassers, 

dus als u tevreden bent over onze school zeg het dan 

vooral voort! Wij kunnen uw hulp in deze tijd goed 

gebruiken op dat gebied en gunnen leerlingen een 

plek op onze fijne locatie. Mocht u een tip hebben, zeg 

het dan tegen ons, zodat we er wat mee kunnen.  

 

 

 

Herfstvakantie 
Op vrijdag 16 oktober begint voor onze leerlingen de 

herfstvakantie. Als personeel gebruiken we deze dag 

om achterstallig werk in te halen en om ons voor te 

bereiden op de komende periode. Na 7 weken hard 

werken is het voor ons allen fijn om pas op de plaats 

te kunnen maken en terug te kijken op de afgelopen 

periode.  

Wie had kunnen denken dat al die activiteiten die 

school juist zo leuk maken niet door konden gaan? 



 

 

 

Wie had kunnen denken dat je zelfs met een 

ogenschijnlijk simpele verkoudheid thuis moest blijven 

en je laten testen? Lastig, want je kan toch naar 

school en je kan toch werken? Gelukkig is dit advies, 

in het belang van ons aller veiligheid, over het 

algemeen heel goed opgevolgd!  

Wie had kunnen denken dat we met mondkapjes op 

school zouden rondlopen?  

En wat zagen we mooie en creatieve exemplaren.  

De komende dagen en weken worden spannend. Zal 

het aantal coronabesmettingen afnemen? Moeten de 

maatregelen nog meer aangescherpt worden?  

Een week vakantie. Een week om tot rust te komen, 

maar ook een week om voor te bereiden op toetsen of 

tentamens. Maak er met elkaar een fijne week van. En 

laten we er met elkaar voor zorgen dat de wereld weer 

een beetje beter wordt! 

 

Personeel 
De komende periode zullen we onze adjunct-directeur 

Jump Koch moeten missen. Jump heeft woensdag 7 

oktober een pittige medische ingreep aan zijn nek 

ondergaan. Het herstel zal enkele maanden duren. 

We hopen Jump snel in goede gezondheid terug te 

zien, maar voor nu zal hij echt rust moeten pakken om 

te herstellen. Uiteraard regelen we zorgvuldige 

opvang van al zijn taken.     

 

Na de herfstvakantie zal Chantal Westhoff (WHF) met 

zwangerschapsverlof gaan. Haar lessen worden 

vervangen door Romée Rüter (RTR). Wij wensen 

Chantal een fijn verlof en goede kraamtijd toe. Romée 

werkt al op onze locatie en geeft geschiedenis, society 

en is mentor van een 2 mavo klas.  

Nathalie van Loon-Vastenholt is herstellende van haar 

operatie en zal hopelijk op termijn kunnen gaan  

re-integreren in de lessen Mens en Maatschappij en 

het mentoraat in de montessoristroom. Wij wensen 

haar veel sterkte met haar herstel.  

 

Covid-19 
Ook komende periode zullen we helaas activiteiten en 

excursies cancelen vanwege Covid-19. Uiteraard 

proberen we zoveel mogelijk door te laten gaan 

binnen de geldende regels. We proberen tijdig te 

communiceren. 

 

Spreekavonden 
In de periode tussen herfst en kerst staan de 

spreekavonden gepland, op 24 november voor 

leerjaar 4, op 8 en 10 december voor leerjaar 1 t/m 3. 

Anders dan andere jaren wordt u hiervoor niet fysiek 

uitgenodigd, maar zal het gesprek online gevoerd 

worden. Op een later tijdstip ontvangt u meer 

informatie over de wijze van aanmelding en het 

voeren van het digitale gesprek. 

 

Montessori 
Dit schooljaar zijn wij gestart met de montessoristroom 

op ISW SWLN. 1F en 1G zijn onze eerste klassen 

binnen deze stroom. Vorig jaar is er door het team al 

veel voorbereid, maar de start maak je pas echt met 

de leerlingen erbij! Op 25 september is de 

montessoristroom officieel geopend door wethouder 

Ben van der Stee, een feestelijk moment dat we 

hebben gevierd met onze leerlingen van de 

montessoristroom en de ouders die destijds het 

initiatief hebben opgestart.  

De start is positief verlopen en de leerlingen hebben 

het echt naar hun zin. Wij hebben met zowel ouders 

als leerlingen de eerste bevindingen besproken en 

gaan op 13 oktober weer op scholing.  



 

 

 

Op die dag duiken we met elkaar in de theorie, maar 

gaan ook praktisch aan de slag om de tweede periode 

voor te bereiden en af te stemmen.  

 

 

 

Klik hier voor het nieuwsitem van de WOS. 

 

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 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 examennieuws klas 4. 

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. 

In de kolom P5 staan de cijfers van de 

voortgangstoetsen. Hier kunt u zien of uw kind goed 

bezig is. 

Na de schoolexamenweek ontvangt u een rapport 

waarop de eindlijst van P8 staat. De kandidaat mag 1 

vak herkansen. Het hoogste cijfer telt. 

 
Financiën 
Dit schooljaar is er voor gekozen om de factuur van de 

activiteitenbundel op te splitsen in 2 periodes. De 

eerste factuur heeft u reeds ontvangen in september. 

De factuur voor de 2e periode ontvangt u voor de 

kerstvakantie.  

Afgelopen schooljaar zijn er een aantal activiteiten niet 

doorgegaan in verband met corona. In overleg met de 

directie is er gekeken welke activiteiten dit waren en is 

er besloten om per leerjaar een bedrag te restitueren. 

Wij zullen deze restitutie verrekenen met de factuur 

die u in december ontvangt.  

De volgende bedragen zullen wij verrekenen: 

Huidig 2VC        € 57,00 

Huidig 2 mavo   € 57,00 

Huidig 4 mavo   € 27,00 

Voor huidig 3 mavo is er geen te verrekenen bedrag.  

  

https://youtu.be/zLQ-bW1VrjY


 

 

 

Bakwedstrijd 
Op 8 oktober vond de eerste editie van Heel SWLN 

Bakt plaats. 12 enthousiaste leerlingen hebben deze 

avond staan bakken onder toeziend oog van Robert 

(Joost van der Vorm Lucardie), Jannie (Anneke van 

den Bos) en het hoofd van de jury was Gert-Jan 

Glasbergen van bakkerij van Aalst. De ouders konden 

via een livestream meekijken en luisteren naar 

presentator André van Duin (Mijke Bolsius). Het was 

een zeer gezellige avond, waarin we verrast werden 

door de talenten van onze leerlingen die niet alleen 

lekkere maar ook hele mooie taarten hebben 

gebakken! Michelle van Staalduinen mocht zich de 

winnaar noemen, maar de jury had het heel lastig met 

kiezen. Een succesvol begin van een nieuwe traditie! 

Klik op de foto voor de aftermovie: 

 

 

 

Gevonden voorwerpen 
Is uw zoon of dochter iets kwijt? Laat hem of haar 

even langs de conciërges lopen. Er zijn weer diverse 

dingen gevonden; kleding, gymtassen, doppers..  

 

LOB  
Dit jaar hebben we alle onderdelen binnen school die 

te maken hebben met de loopbaanbegeleiding van 

leerlingen ondergebracht onder de noemer LOB 

(Loopbaanoriëntatie en begeleiding).  

Vanaf leerjaar 1 begeleiden we leerlingen zodat ze 

straks na de mavo een goede keuze kunnen maken 

voor een vervolgstap naar het MBO of de havo. 

Onze decanen hebben hierin al jaren een belangrijke 

taak: de profielkeuze in 2VC, de vakkenpakketkeuze 

in 2M, de profielkeuze in leerjaar 3M, de keuze voor 

een vervolgopleiding in leerjaar 4M. Maar ook de 

maatschappelijke stage en het profielwerkstuk zijn 

onderdelen van de loopbaanbegeleiding.  

Nieuw dit jaar is LOB in leerjaar 1. In dit jaar laten we 

leerlingen kennismaken met zichzelf, hun kwaliteiten, 

vaardigheden en interesses, met diverse beroepen en 

met profielen. Op een later tijdstip ontvangt u hierover 

meer informatie. 

   

Bericht van de decaan  
Stageweek: Door corona gaat de stageweek in jaar 3 

(medio maart) niet door. Stageweek vinden wij erg 

belangrijk, daarom zijn we druk bezig om deze week 

om te toveren tot een LOB-week. Tijdens deze week 

gaan we aan de slag met het oriënteren op het MBO, 

gastlessen uit het bedrijfsleven, leren presenteren en 

nog veel meer. Hier krijgt u later nog bericht over.  

Spreekuur decanen:  

Voor wie?  

Leerlingen die met vragen zitten over een 

vervolgopleiding of andere LOB-zaken. 

Wanneer?  

Mevrouw Schrier (SHR) maandag het 7e uur (14:05 tot 

14:55). 

Meneer van Reenen (RNN) woensdag het 8e uur 

(14:55 tot 15:45). 

 

 

 

 

https://youtu.be/aFr7WOZstnw


 

 

 

Voor ouders? 

Als u als ouder behoefte heeft aan een gesprek is 

dit natuurlijk ook mogelijk. Ons emailadres 

is sldecaan@isw.info. Videobellen is ook een 

mogelijkheid!  

 

MBO: 25 november zou er een MBO-markt zijn op de 

Sweelincklaan. Er zijn nu ontwikkelingen en 

gesprekken gaande met het MBO hoe we deze markt 

digitaal aan kunnen bieden. Zodra dit concreet is, 

ontvangt u hier informatie over.  

 

PSO: Praktische Sector Oriëntatie  

De leerlingen die nu in de 2e leerjaar van 

het vakcollege zitten, gaan volgend jaar voor het 

grootste deel naar het Westland Vakcollege. In de 

derde klas beginnen ze met het examenprogramma. 

Een belangrijk onderdeel is het beroepsgerichte vak.  

Om een goede keuze te maken, bezoeken onze 2VC-

leerlingen het Westland Vakcollege acht keer. Ze 

krijgen dan een oriëntatieprogramma aangeboden. 

Deze lessen vinden plaats op de maandag tijdens het 

7e en 8e uur.  

Onze mentoren laten deze PSO-lessen aan de orde 

komen in de mentoruren en helpen de leerlingen bij 

het maken van hun keuze die ze aan het einde van 

het schooljaar bekend moeten maken.  

 
Profielwerkstuk klas 3 en klas 4 
Om een diploma te mogen ontvangen moet een 

examenkandidaat een profielwerkstuk hebben 

gemaakt en deze met minimaal een voldoende 

hebben afgesloten. Het profielwerkstuk bestaat uit 

twee onderdelen: een onderzoek en de presentatie 

hierover. Het onderzoek moet direct betrekking 

hebben op het gekozen profiel.  

Tevens is het de bedoeling dat er een bedrijf 

gerelateerd onderdeel zit in het onderzoek.  

Een profielwerkstuk gaat echt over iets waar een 

leerling in geïnteresseerd is. Op dit moment zijn alle 

derdejaars geïnformeerd en moet er nagedacht 

worden over het onderwerp van het profielwerkstuk en 

met wie wil je dit maken. Na de vakantie moeten zij 

echt aan de slag hiermee.  

De leerlingen die in leerjaar 3 het profielwerkstuk niet 

hebben afgerond moeten dit in leerjaar 4 alsnog 

afronden. Dit is een verzwaring op hun 

examenprogramma. Ook deze leerlingen zijn 

geïnformeerd en zouden aan de slag moeten zijn op 

dit moment. Enkele groepjes konden vanwege de 

situatie vorig jaar hun profielwerkstuk niet afronden en 

maar proberen dit voor de vakantie alsnog te doen. 

Mocht u vragen hebben over het profielwerkstuk kunt 

u mevr. Veira of dhr. van der Windt benaderen. 

 

Aansluitingscursus wiskunde voor 
toekomstige havo-leerlingen klas 3 
Na de herfstvakantie gaat in klas 3 de 

aansluitingscursus voor wiskunde starten. Deze 

cursus heeft als doel om de onderdelen van de 

wiskunde die wij op mavo niet behandelen aan te 

bieden aan leerlingen die een overstap naar havo 

overwegen. De cursus vindt plaats naast de reguliere 

wiskundelessen. Vorig jaar zijn 55 leerlingen in 

leerjaar 3 gestart met deze cursus waarvan er nog 32 

leerlingen over zijn. Deze leerlingen hebben ook een 

daadwerkelijke wens om over te stappen na het 

eindexamen. Met de cursus bieden we de stof 

gedoceerd aan zo dat de leerlingen eind klas 4 alle 

hiaten heeft weggewerkt. Leerlingen ontvangen van 

ons het lesmateriaal en zullen via zelfstudie, aan de 

hand van een studiewijzer, de stof eigen moeten 
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maken. Natuurlijk mogen leerlingen zo veel vragen 

stellen als zij nodig hebben aan hun docent, maar het 

initiatief ligt wel bij de leerling. We starten ook met een 

groepsApp om de communicatie snel te kunnen laten 

verlopen. Aan het einde van elk hoofdstuk volgt een 

korte toets. Bij onvoldoende resultaten gaan we het 

gesprek aan met de leerling om de havo-wens nog 

eens te heroverwegen. Tot nu toe bestaat er ook een 

profielkeuze op de havo zonder wiskunde. Of dit in de 

toekomst nog steeds mogelijk is, is niet te zeggen op 

dit moment. 

Mocht u vragen hebben over de aansluitingscursus 

kunt u dhr. Van der Windt altijd benaderen. 

 
Agenda 
De complete agenda vindt u op onze website.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

