
Zelfstandigheid, creativiteit, 
verantwoordelijkheid
Dit zijn de bouwstenen van onze montessoristroom. Je maakt je 
eigen planning, en ja dat kun je ook leren bij ons. Je laat op een 
creatieve wijze je geleerde kennis en vaardigheden zien en neemt 
verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en je omgeving, zodat 
je uitgroeit tot een fi jne en kritische wereldburger!

“Ik heb geleerd om mezelf 
te mogen zijn en nieuwe 

vrienden gemaakt!”

Aandacht
Persoonlijke aandacht vinden wij erg belangrijk. Je hebt 
regelmatig individuele gesprekken met je mentor. Wij praten 
met jou, en ook met je ouders, over je voortgang, planning en 
uitdagingen. Wanneer je extra begeleiding nodig hebt, krijg jij 
die hulp. In het Sweelinckuur, aan het begin van de dag, besteedt 
de mentor aandacht aan de sfeer, het werken, plannen en 
refl ecteren en bespreken wij het nieuws en de wereld.

XL lessen
Wat vind je leuk? Waar ben je goed in? Waar wil je meer van 
weten? Met onze XL-lessen kun je kennismaken met allerlei 
onderwerpen. Van toneel tot fotografi e, van kickboksen tot 
sieraden maken en van robotica tot uiterlijke verzorging. We 
hebben wel 30 verschillende XL lessen! Zowel in klas 1 als in 
klas 2 kan je 3 blokken van 6 weken kiezen. Wat kies jij? 
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I  SWLN motto
“In een vertrouwde en gezonde omgeving, op een 
vooruitstrevende manier aandacht geven aan onze leerlingen, 
zodat zij als wereldburgers resultaten kunnen boeken voor 
nu en de toekomst.”

Montessorionderwijs op ISW SWLN
Vanaf 2019 hebben wij gewerkt aan het opzetten van 
de montessoristroom. Wij zijn ervan overtuigd dat 
montessorionderwijs in Westland past binnen de sfeer en 
het pedagogisch klimaat op SWLN. Wij hebben nu twee 
brugklassen en een gediplomeerd montessoridocententeam. 
Wij kijken nu al uit naar de groep montessoribrugklassers! 
Hoor jij daar bij?

Een nieuwe smaak in het 
voortgezet onderwijs 
van Westland, waar 
je met jouw eigen, 
creatieve keuzes je dag 
nog uitdagender maakt! 

Wil je weten of SWLN 
montessoristroom 
bij jou past? 
Doe de quiz op:
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Tweejarige, brede brugklas mavo-havo-vwo
Je zit twee jaar met leerlingen van verschillende niveaus 
door elkaar in de klas. Je hebt daardoor de tijd om te kunnen 
groeien en ontwikkelen. Op deze manier hebben wij, met 
elkaar, langer om te kijken wat de beste vervolgroute voor jou 
is in de bovenbouw. We leren van en met elkaar!

Werk op je eigen niveau per vak
Je start op mavo/havo of op havo/vwo niveau met je schoolwerk, 
afhankelijk van het advies van de basisschool. Maar als het beter 
voor jou is, kun je ook vakken op het andere niveau gaan doen. 
Dat bekijken we met elkaar!

“Ik ben blij met mijn docenten 
die me helpen met plannen en 

mij vrijheid geven om eigen 
keuzes te maken!”

Keuzes
Binnen de montessoristroom maak je veel eigen keuzes. Dat 
kan in de keuzeuren die wekelijks op meerdere plekken in het 
rooster staan. Ook binnen de lessen is er keuze uit verschillende 
opdrachten. Zelfs in de manieren van toetsen en bewijzen om 
te laten zien dat jij de lesstof beheerst, mag je keuzes maken. 
En kies je voor meer sport of juist voor muziek of kunst in het 
keuzeblokuur cultuur & sport.

Een nieuwe 
smaak in het 
voortgezet 
onderwijs 
van Westland, 
waar je met jouw 
eigen, creatieve 
keuzes je dag 
nog uitdagender 
maakt! 

Vakintegratie
Het is goed is om de lesstof in samenhang te leren en daarom 
hebben wij bepaalde vakken samengevoegd. Mens en 
Maatschappij is het vak waarin aardrijkskunde, geschiedenis en 
economie samenkomen aan de hand van thema’s als toerisme, 
wereldhandel en milieu. In het vak Mens en Natuur staan de 
vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en techniek centraal. 
Je leert vanuit thema’s zoals sport, wonen en energie.

“Ik vind het � jn dat ik vakken 
op verschillende niveaus 

mag doen en heb ik geleerd 
echt te willen leren!”

Doorstroom
De brugklasperiode duurt twee jaar. Daarna ga je naar klas 3 mavo 
of klas 3 havo/vwo. De mavo maak je af op ISW Sweelincklaan. In 
klas 4 havo of klas 4 vwo kan je doorstromen naar de bovenbouw 
van ISW, wij werken nu al samen aan een goede aansluiting.

Blended learning
Werk je graag op de computer of liever uit een boek? Ook daar 
heb je een keuze in. Alle leerlingen hebben een eigen device 
binnen de montessoristroom. Je hebt dan altijd toegang tot 
Magister.me voor je planningen, rooster en cijfers en tot je eigen 
portfolio in Simulise, waarin je werk kan plaatsen waar je trots op 
bent en je kwaliteiten en doelstellingen kan vastleggen. 
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