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Afgelopen periode 
Van de kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie hebben wij de meeste van onze leerlingen van klas 1 t/m 3 

moeten missen in het gebouw. Het was daardoor wel heel stil in school! In verhouding met de vorige lockdown 

wel iets minder stil, omdat de leerlingen van klas 4 wel op school waren voor hun lessen. Daardoor waren ook 

meer docenten op school aanwezig om de lessen te verzorgen. 

 
Maandag 1 maart 
Naar aanleiding van de persconferentie is deze week overleg gepleegd over het onderwijs op SWLN vanaf 1 

maart. Om ons onderwijs goed in te kunnen inrichten, starten wij maandag 1 maart met een organisatiedag. Dit 

betekent dat alle leerlingen die dag vrij zijn. 

 
Corona update n.a.v. 23 feb inclusief regels/protocol 
Na de vakantie mogen wij gelukkig de leerlingen weer in halve groepen ontvangen voor fysiek onderwijs. De 

klassen zijn verdeeld in groep A en groep B. In klas 1 en 2 heeft de mentor dit gedaan. In klas 3 en 4 is dat 

gedaan op basis van de clusters in de vakken. Dit betekent dat ook klas 4 de helft van de lessen online gaat 

volgen. Dit is noodzakelijk, omdat wij onvoldoende ruimte hebben in het gebouw om deze klas in 2 groepen 

gescheiden les te geven. 

De leerlingen ontvangen de lijst met de A/B indeling per mail. Dit betekent dat leerlingen om de dag naar school 

gaan. De eerste week start op dinsdag met groep B, de tweede week met groep B op maandag en dat wordt zo 

herhaald. 
 

Maandag 1/3 Dinsdag 2/3 Woensdag 3/3 Donderdag 4/3 Vrijdag 5/3 

- B A B A 

  

Maandag 8/3 Dinsdag 9/3 Woensdag 10/3 Donderdag 11/3 Vrijdag 12/3 

B A B A B 

  

Alle vakken worden volgens het rooster in Magister gegeven. De leerlingen die thuis werken, volgen de les de 

eerste (minimaal) twintig minuten online en gaan daarna zelfstandig aan de slag. De docent geeft dus in het 

lokaal les aan een halve klas en de andere helft van de klas volgt de les vanuit huis. Het volgen van de online 

lessen is noodzakelijk en ook verplicht. 

Voor de praktische vakken is het zo dat die soms wel en soms niet hybride gegeven kunnen/zullen worden. De 

leerlingen die thuis werken, horen vooraf wat er van ze verwacht wordt. Dit kan dus per les/week variëren. 



 

 

 

Doelstelling is de lessen vooral praktisch in te richten en de theorieopdracht mee te geven voor de 

thuiswerkdag. 

 
Algemene afspraken rond voorkomen coronabesmettingen op school 
Wij zijn blij dat wij de school weer gedeeltelijk kunnen openen voor de leerlingen. Om ervoor te zorgen dat wij 

ook open kunnen blijven volgens bovenstaande werkwijze, is het van groot belang dat wij met elkaar scherp zijn 

op de basisafspraken: 

• Blijf thuis of ga naar huis bij klachten passend bij het coronavirus. Al het (onderwijs)personeel, alle leerlingen 

en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. Zij blijven 

ook thuis als er quarantaineadvies geldt, bijvoorbeeld als een huisgenoot naast milde coronaklachten koorts 

(vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft, of een bevestigde coronabesmetting heeft. 

• Iedereen wast regelmatig zijn of haar handen en hoest en niest in de elleboog. Handen wassen gebeurt in 

ieder geval bij aankomst op school, na het binnenkomen van buiten, voor het (klaarmaken van) eten, na 

toiletbezoek en bij vieze of plakkerige handen. 

• Eenieder houdt onderling 1,5 meter afstand. Dit geldt ook voor leerlingen onderling, binnen en buiten de 

school. 

• Leerlingen en collega's dragen een mondneusmasker bij verplaatsingen door de school. Wanneer leerlingen 

en collega's op hun plek zitten, mag het af. 

• Leerlingen en collega's maken de tafels schoon na iedere les. 

• Leerlingen houden pauze in het lokaal waar zij zaten tijdens het 2e en 4e uur. De kantine is niet open, het is 

dus verstandig dat leerlingen hun eigen lunch mee naar school nemen. 

 
Regels en afspraken over de onlinelessen 
Voor de leerlingen zijn in het leerlingenstatuut van ISW de volgende regels en afspraken gemaakt en vastgelegd 

met betrekking tot de onlinelessen. 

1.1.1. Online lessen  
Een online les is hetzelfde als een reguliere les op school, hierbij gelden de normale 
aanwezigheidsverplichting en algemeen geldende gedragsregels die op school ook gelden. Alleen 
leerlingen volgen de les 

1.1.5.1 Inloggegevens 
De inloggegevens om online lessen te kunnen volgen zijn vertrouwelijk en strikt persoonlijk en worden 
niet gedeeld met derden. 

1.1.5.2  Camera en microfoon  

De camera staat aan. De microfoon staat aan op verzoek van de docent. 



 

 

 

1.1.5.3  Techniek  

De techniek werkt en is voorafgaand aan de les getest. 

 

1.1.5.4  Beveiliging  

Leerlingen gebruiken een device dat beveiligd is met een wachtwoord en een veilige netwerkverbinding 

(via VPN of een met een wachtwoord beveiligde wifi). 

 

1.1.5.5  Het maken van opnames  

Het filmen of maken van opnames en/of foto’s van online lessen is niet toegestaan evenals het 

verspreiden hiervan. 

 
PR 
Deze periode was ook op PR gebied heel anders dan normaal. Geen voorlichtingen op de basisscholen, geen 

lesjesdagen, geen Open Huis. Wel een succesvolle digitale ouderavond op 20 januari en digitale rondleidingen 

in kleine groepjes. Er zijn filmpjes e.d. gemaakt voor op de website. Daarnaast mochten wij voor de 

montessoristroom nog een folder maken. En nu maar hopen op goede inschrijvingen, spannend! 

 
Valentijnsfilmpje en livestream 
Om toch de verbinding met de leerlingen te houden, heeft Frank van der Bijl een livestream opgezet om samen 

te gamen en te praten met elkaar. Ook werd een Valentijnsfilmpje gemaakt door een aantal collega’s. 

 

Examenupdate 
Op de site www.mijnexamen.nl zijn de laatste updates te vinden over het examen. De examens gaan door, maar 

de spelregels zijn aangepast. We zijn wel blij dat het examen doorgaat. Leerlingen kunnen laten zien wat ze 

weten en gaan het gevoel van ‘de examenzaal’ ervaren. Toch nog een beetje normaal in deze ingewikkelde tijd 

waarin alles anders lijkt. 

 
Keuzeproces en prognoses 
De week na de vakantie moeten de leerlingen van klas 2 en 3 hun proefkeuzes maken voor hun profiel en 

vakkenpakket. De definitieve keuze moet gemaakt worden in de eerste week van april. Op 23 maart is de 

rapportvergadering van klas 1 t/m 3. De leerlingen zijn deze dag vrij, omdat de docenten met elkaar vergaderen. 

Bij het 2e rapport ontvangen de leerlingen een prognosebrief voor de overgang naar het volgende leerjaar. De 

spreekavonden zullen ook deze keer online plaatsvinden net als bij rapport 1. Deze staan gepland op dinsdag 

30 maart en donderdag 1 april. U ontvangt een uitnodiging via Magister om in te schrijven. 

 

http://www.mijnexamen.nl/


 

 

 

Profielmiddag 
Leuk nieuws! Op dinsdag 9 maart staat de profielmiddag voor klas 2 mavo op het programma. Leerlingen kiezen 

in klas 2 een vakkenpakket. Met dit gekozen vakkenpakket maken ze in klas 3 een keuze voor een profiel. Om 

leerlingen te laten ervaren wat je in de toekomst met verschillende profielen kunt, komen ze tijdens deze 

georganiseerde middag in contact met het bedrijfsleven. Door middel van inspirerende gastspreker komen ze in 

contact met de profielen. De leerlingen van klas 2 Vakcollege zullen eenzelfde soort dagdeel volgen op 11 

maart. 

 
Stage leerjaar 3 
De stageweek voor leerjaar 3 komt dit jaar door alle coronamaatregelen helaas te vervallen. 

 
Personeel 
Asmae Harrouni (lesassistent zorg en welzijn en leerpleincoach gaat met zwangerschapsverlof. Wij wensen haar 

een goede tijd toe en hopen dat alles goed mag verlopen. Vanaf 1 maart wordt zij vervangen door Bob Spaans 

(SPA@isw.info). 

 

Chantal Westhoff-Keus (WHF@isw.info) komt terug van zwangerschapsverlof. Zij is bevallen van dochter 

Lonneke en het is tijd om weer aan de slag te gaan. Zij zal de lessen Duits gaan verzorgen in klas 1F, 1G, 2E en 

2F. Deze lessen waren tijdelijk overgenomen door José Nierop en Daniëlle van der Male. Wij danken hun 

hartelijk voor de extra inzet in de afgelopen periode voor het vak Duits. Rob Huizinga (HZA@isw.info zal klas 2C 

les gaan geven voor het vak Society. Hij bouwt zijn werkzaamheden op en zal de lessen overnemen van Romée 

Rüter (RTR@isw.info). 

 

Jump Koch is nog herstellende van de operatie aan zijn nek, maar inmiddels gelukkig weer halve dagen aan het 

werk op school. 

 
XL periode 4 
Na de voorjaarsvakantie zou periode 2 van XL plaats gaan vinden. Wij hebben de keuze gemaakt om dit anders 

te organiseren. De richtlijn is om klassen zo min mogelijk te mengen. Bij XL gaan alle eerste en tweede klassen 

door elkaar. Daarnaast hebben externe partijen de deuren gesloten of geven aan het niet te zien zitten om onze 

leerlingen te ontvangen. Wij hebben daarom een ander plan gemaakt. Op de woensdagmiddag hebben de 

leerlingen van klas 1 en 2 een blokuur, hierin gebruiken we lesuur 1 voor huiswerk/leerwerk/inhaalwerk en 

lesuur 2 voor het spelen van een spel met alle klassen. Deze lessen volgen zij dus met de eigen klas. Dit is 

opgezet door Joost van der Vorm Lucardie (VRM@isw.info) en Nynke Verdoorn (VDN@isw.info). Mochten er 

vragen zijn, dan kunnen jullie bij hen terecht.  

 



 

 

 

Of wij het XL blok tussen de meivakantie en de zomervakantie kunnen geven volgens plan bepalen wij later. 

 
Projecten klas 1 
Helaas hebben wij het project Economie en ondernemen voor de kerstvakantie niet kunnen afronden vanwege 

de lockdown. Dit project wordt binnen de mentorlessen afgerond. 

De laatste dagen voor de meivakantie zal klas 1 aan de slag gaan met het project techniek. Voor de 

zomervakantie zal het project maatschappij plaatsvinden. Nadere informatie volgt via de mentor aan de klas. 

 

Wijzigingen leerlingenstatuut 
In deze link treft u het aangepaste Leerlingenstatuut van ISW. Een aantal essentiële regels en afspraken 

omtrent online lessen is opgenomen en vastgesteld in dit document.  

 

Examennieuws 
Momenteel is de 3e periode en laatste periode van het schoolexamen begonnen. Voor sommige kandidaten is 

dit een periode waarin ze flink moeten aanpakken om goed aan de start van het eindexamen te komen. Probeer 

het verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Maar zorg vooral dat het huiswerk in orde is. Stop met overige 

werkzaamheden als je cijfers eronder lijden.  

In deze periode kan je nog een heel stuk goed maken. Hoe hoger je schoolexamencijfers zijn, des te minder 

spanning zal je krijgen bij het examen. Een bekend gezegde luidt: Spijt krijg je altijd achteraf. 

Ook wordt er gevraagd naar het cum laude slagen. De regel hiervoor is dat de kandidaat: 

Ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers voor: 

1°. De vakken Nederlandse taal, Engelse taal en maatschappijleer (klas 3), en de vakken van het sectordeel, en 

2°. Het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld 

en er is geen enkel vak lager dan een 6. 

Half maart begint de laatste tentamen week. Als alles gemaakt is kan de kandidaat worden toegelaten tot het 

Centraal Examen. 

Ook zal het praktijkexamen tekenen begin maart gaan beginnen. Dit cijfer is de helft van het centraal examen 

tekenen. In korte tijd moet een werkstuk worden gemaakt. 

Uiteindelijk zal alles afgerond moeten zijn voor half april. 

Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van de beslissingen van de minister. 

 

Bericht van de decaan  
2 MAVO en 3 MAVO  

De online informatieavond over de keuze voor het vakkenpakket is goed bezocht. De leerlingen hebben de 

informatie ook gekregen in een extra les gegeven door de decanen. Na de vakantie, in de week van 1 t/m 5 

maart kiezen de leerlingen een voorlopig vakkenpakket.   

https://sweelincklaan.isw.info/site/documents/3418/leerlingenstatuut-isw-21-02-09.pdf


 

 

 

 
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 

 

Als er toch nog vragen zijn over de inhoud van een bepaald vak, kunt u contact opnemen met de vakdocenten. 

Heeft u nog vragen n.a.v. de informatieavond of over het keuzeproces kunt u een mail sturen naar de decanen.   

Sldecaan@isw.info  
   

4 MAVO  

Alle examenleerlingen moeten vóór 1 april zijn aangemeld bij een vervolgopleiding. Als er voor deze datum een 

aanmelding is gedaan, dan heeft de leerling toegang tot de opleiding. Dit geldt niet voor de opleidingen waar 

een selectie wordt gedaan om toegelaten te worden.  

Als er leerlingen zijn die ook na de vakantie nog twijfels hebben over een vervolgopleiding, neem dan contact op 

met de decanen.  

Na het aanmelden krijgt uw zoon of dochter de vraag of het doorstroomformulier ingevuld kan worden door 

school. Dit is een digitaal formulier. Het formulier is in november/december door de mentor al ingevuld. Het MBO 

kan dit formulier inlezen en daar hoeft u zich geen zorgen om te maken.   

  

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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