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Informatie over het project “De ondernemende regio”  
 
Beste ouders van onze leerlingen uit klas 1, 
 
Alle leerlingen uit klas 1 gaan dit jaar werken aan drie projecten. De projecten worden 
gehouden in een week voorafgaand aan een vakantie.  
In het kader van LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) willen we de leerlingen kennis 
laten maken met de vier profielen die op onze locatie in leerjaar 3 en 4 gekozen kunnen 
worden als een vakkenpakket samengesteld moet worden. Ook in de bovenbouw havo/vwo 
moet een profiel gekozen worden.  
 
Er zijn vier profielen waaruit gekozen kan worden op de mavo op onze school:  

 Economie 

 Techniek 

 Zorg en Welzijn 

 Landbouw 
 
Voor havo en vwo zijn dat:  

 Cultuur en Maatschappij 

 Economie en Maatschappij 

 Natuur en Gezondheid 

 Natuur en Techniek 
 
 
In elke projectweek wordt één profiel onder de aandacht gebracht: 
Project ‘de ondernemende regio’ is van 18 t/m 21 december 2020 
Project techniek doen wij van 15 t/m 19 februari 2021 
Project maatschappij loopt van 19 t/m 23 april 2021 
 
Het profiel landbouw zal tijdens de lessen onder de aandacht gebracht worden. 
 
Project ‘de ondernemende regio’ is het eerste project. In dit project komt het profiel 
economie aan de orde. De leerlingen gaan in de klas met groepjes een “Lonely Planet” 
(reisgids) over het Westland maken. Elk groepje krijgt een thema van “Lonely Planet 
toegewezen dat in de lessen en opdrachten uitgewerkt zal worden. De week wordt 
afgesloten met een presentatie aan klasgenoten.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De thema’s van de reisgids zijn: overnachten, eten en drinken, kunst en cultuur, natuur en 
strand, activiteiten, shoppen of sporten. 
 
Tijdens de lesweek laten vakken hun samenhang zien met economie en de ondernemende 
regio; ieder vak doet dit op eigen wijze. Belangrijk om te onthouden is dat bij het lesuur 
LO+WI ook een stukje gefietst wordt. Kijk goed in het rooster wanneer deze les is en zorg 
dat de leerling op de fiets is die dag! Het rooster is in de bijlage toegevoegd.  
Mochten de weersomstandigheden dit niet toelaten, wordt er in school voor een alternatief 
programma gezorgd.  
 
Uit het bedrijfsleven komen gastsprekers vertellen over de branche waarin zij werken en 
welke eigenschappen en vaardigheden je als leerling nodig hebt om dat werk uit te voeren. 
Ook bij deze gastlessen ligt de nadruk op de ondernemende regio; hoe bijzonder is eigenlijk 
de regio waarin wij wonen? Leerlingen maken kennis met de professionals uit de 
ondernemende regio Westland in deze week. Een van de gastsprekers is Wessel Buddingh, 
CEO van Big Green Egg gevestigd in De Lier. Zijn bedrijf verkoopt in heel Europa dit zeer 
herkenbare product. Heel bijzonder om zijn ervaringen te horen!  
 
Wij kijken uit naar deze ‘ondernemende’ projectweek.  Via social media kunt u het project 
volgen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Projectgroep ‘de ondernemende regio’ 
Kartrekker : Sabine van Wingerden win@isw.info  

 
 

 

ISW Sweelincklaan 

Bezoekadres : Sweelincklaan 1, 2692 BA  ‘s-Gravenzande 

Postadres     : Postbus 242, 2690 AE  ‘s-Gravenzande 

T. 0174 - 41 44 00 

 
Website : https://sweelincklaan.isw.info/site/nl 
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