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Van de schoolleiding 
Beste ouders en leerlingen,  

Een bijzonder jaar is bijna ten einde. Het jaar 2020 zal 

zeker de geschiedenisboeken in gaan als het 

“coronajaar”. Maar ook in 2021 zal ons leven door de 

pandemie bepaald worden, zeker de eerste maanden. 

Met elkaar, of we nu thuis of op school zijn, zullen wij 

er het beste van moeten maken.  

Wij wensen jullie fijne dagen en een goede vakantie 

toe en hopen dat 2021 veel moois zal brengen. In 

gedachten zijn wij bij de ouders en leerlingen waarvan 

wij weten dat deze tijd juist extra zwaar is, wij denken 

aan jullie en zijn er voor jullie! 

 

Lockdown: 
De meesten van jullie zullen bij de 8,7 miljoen mensen 

horen, die de premier gisteren het land heeft zien 

toespreken. Stevige maatregelen werden 

aangekondigd om met elkaar de strijd aan te gaan met 

het coronavirus. De druk op onze school met de vele 

afwezigen en zieken is al langere tijd hoog. Wij 

respecteren dan ook het besluit van het kabinet en 

zullen deze periode samen met jullie zo goed mogelijk 

vormgeven. De communicatie daarover volgt 

onderstaand en betreft de periode van woensdag 16 

december tot en met vrijdag 15 januari. Op 12 januari 

is er een persconferentie aangekondigd. Daarna 

zullen wij jullie informeren n.a.v. de maatregelen die 

dan van kracht zullen zijn. 

Wij wensen onze leerlingen en hun ouders alle goeds 

voor deze tijd, die veel van ons vraagt. Laten we er 

met elkaar het beste van maken en om te zien naar de 

mensen die het moeilijk hebben in deze periode.   

  

Lockdown: aanpak klas 1 tot en met 3 
De klassen 1 tot en met 3 zullen thuis online lessen 

volgen en aan het werk gaan. Het volgen van de 

online lessen gebeurt volgens het rooster in magister. 

Het kan voorkomen dat leerlingen een tussenuur 

hebben, dit laten we bewust staan, zodat leerlingen 

even pauze hebben. Het volgen van deze lessen is 

dan ook verplicht en de absenten worden zoals 

gebruikelijk geregistreerd.  

De opdrachten die gemaakt moeten worden, staan 

eveneens op magister en er zal verwezen worden 

naar de ELO en de digitale methode van verschillende 

vakken. Tijdens de online lessen zal de docent een 

uitleg verzorgen en is hij/zij beschikbaar voor vragen. 

De onlinelessen zijn bereikbaar via een link in 

magister naar Microsoft Teams. 

 

 Woensdag 16 en donderdag 17 december  

online lessen voor klas 1 tot en met klas 3 

 Vrijdag 18 december  

Is een organisatiedag voor het personeel. Er zijn 

deze dag geen lessen. Leerlingen kunnen 

natuurlijk zelf aan de slag met eventuele 

achterstanden, leer- of maakwerk dat nog gedaan 

moet worden.   

 Zaterdag 19 december t/m zondag 3 januari is 

het kerstvakantie 

 Maandag 4 januari  

is een organisatiedag voor het personeel. Er zijn 

deze dag geen lessen. Leerlingen kunnen 

natuurlijk zelf aan de slag met eventuele 

achterstanden, leer- of maakwerk dat nog gedaan 

moet worden.  



 

 

 

 Dinsdag 5 januari t/m vrijdag 15 januari  

online lessen voor klas 1 tot en met klas 3 

 

Bij ziekte van een collega die niet in staat is les te 

geven online, zal de les uitvallen.  

 

Met betrekking tot het profielwerkstuk voor klas 3 

kunnen leerlingen via de mail contact leggen met hun 

begeleider.   

 

Wij hebben een beperkt aantal devices beschikbaar 

voor leerlingen die niet in de gelegenheid zijn de 

lessen online te volgen (dit kan ook via een mobiele 

telefoon). Neem hiervoor contact op met: 

sweelincklaan@isw.info  

De Chromebook kan dan tot en met vrijdag opgehaald 

worden op afspraak.   

 

De regering vraagt de scholen om noodopvang te 

bieden voor mensen met cruciale beroepen (zie 

hiervoor de lijst op rijksoverheid.nl). Dit geldt met 

name voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Mocht u 

denken dat dit echt nodig is op bepaalde dagen voor 

uw zoon of dochter, stuur dan een mail naar Frank 

Brons bns@isw.info   

 

Wanneer u in de komende periode vragen of 

zorgen hebt, is de mentor van uw zoon/dochter het 

eerste aanspreekpunt.   

 
Lockdown: aanpak klas 4 
Het kabinet geeft de ruimte om de examenkandidaten 

op school les te geven en op deze manier voor te 

bereiden op de tentamens en uiteindelijk het 

eindexamen. Van deze ruimte maken wij gebruiken. 

Dit houdt in dat de leerlingen van klas 4 gewoon hun 

rooster volgen op school. Bij ziekte van een collega 

die niet in staat is les te geven online, zal de les 

uitvallen. Wanneer de collega wel in staat is vanuit 

huis les te geven, dan wordt dat gedaan en is er een 

surveillant in het lokaal aanwezig. Als er leerlingen 

afwezig zijn, dan zal de instructie ook online gegeven 

worden en kan de leerling vragen stellen via de chat 

van Microsoft Teams. De les is bereikbaar via een link 

in magister.  

 

 Woensdag 16 en donderdag 17 december  

lessen op school voor klas 4 

 Vrijdag 18 december  

is een organisatiedag voor het personeel. Er zijn 

deze dag geen lessen. Leerlingen kunnen 

natuurlijk zelf aan de slag met eventuele 

achterstanden, leer- of maakwerk dat nog gedaan 

moet worden.   

 Zaterdag 19 december t/m zondag 3 januari  

is het kerstvakantie 

 Maandag 4 januari  

is een organisatiedag voor het personeel. Er zijn 

deze dag geen lessen. Leerlingen kunnen 

natuurlijk zelf aan de slag met eventuele 

achterstanden, leer- of maakwerk dat nog gedaan 

moet worden.  

 Dinsdag 5 januari t/m vrijdag 8 januari  

lessen op school 

 Maandag 11 januari t/m maandag 18 januari  

tentamenweek klas op school.   

 

Gedragscode online lessen 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de 

gedragscode online lessen.  
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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 

 

Projectweek klas 1: 
Helaas hebben wij de projectweek voor klas 1 over de 

ondernemende regio niet kunnen afmaken. Dit project 

zal later in het jaar afgemaakt worden, zonde voor nu! 

Maar wat in het vat zit….. 

 

Examennieuws 
De feestdagen staan voor de deur, maar achter de 

feestdagen verschijnt de tweede tentamenweek. Deze 

wordt gehouden in de tweede week na de vakantie. 

Na deze week zijn er de kijk- en luistertoetsen van de 

moderne vreemde talen. Tijdens SE2 is er ook een 

mondeling tentamen Nederlands en biologie. Hiervoor 

staat naast het gewone rooster ook een apart 

mondeling rooster in de ELO. 

Het is belangrijk dat de examenkandidaten voldoende 

tijd in de voorbereiding steken. De kerstvakantie is 

dan voor hen een studieverlof.  

Het rooster van het tweede tentamen kunt u vinden op 

de website 

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

planning/examenrooster en bij examennieuws in de 

ELO. Het is duidelijk dat het examenjaar heel snel 

voorbij gaat. 

 

Profielwerkstukdag 1 december klas 3  
Bert van der Windt 

Op dinsdag 1 december is klas 3 gestart met het 

maken van het profielwerkstuk. Kijkend vanuit mijn 

positie heb ik leerlingen in een ontspannen sfeer zien 

werken aan hun werkstuk. Enkele leerlingen gaven 

ook aan dat ze het een goede en productieve dag 

vonden. De bedoeling was dat zij de eerste twee 

hoofdstukken zouden gaan schrijven. Voor de één 

ging dit beter dan voor de ander. Het is de bedoeling 

dat de leerlingen zo af en toe contact zoeken met hun 

begeleider.  

 

Begin januari moeten zij de eerste twee hoofdstukken 

inleveren bij hun begeleider. In de ELO kunnen de 

leerlingen de planning lezen. Tevens staat daar 

uitgelegd waar het werkstuk aan moet voldoen.  

 
Financiën 
Dit schooljaar heeft u al enkele facturen van ons 

ontvangen, onder andere voor de 1e periode van de 

activiteitenbundel en de ouderbijdrage.   

In tegenstelling tot wat er eerder is gemeld wachten 

wij met het factureren van de 2e periode van de 

activiteitenbundel. Dit in verband met de onzekerheid 

of activiteiten en excursies door kunnen gaan in 2021.  

De restitutie van het schooljaar 2019/2020 wordt 

verrekend met de 2e factuur van de activiteitenbundel. 

Hier wordt ook begin volgend jaar naar gekeken. 

Uiteraard zal er ook aan het einde van dit schooljaar 

gekeken worden naar activiteiten die in het huidige 

schooljaar niet door konden gaan.  

 

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..  
 

Agenda 
De complete agenda vindt u op onze website.  
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