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Van de schoolleiding 
Jump Koch 

Wij kijken uit naar een heerlijke meivakantie! Dit om meerdere redenen: 

Allereerst heeft een grote groep leerlingen keihard gewerkt en verdienen ze een vakantie waarin ook ruimte is 

voor ontspanning. Ga er maar aanstaan: een hele dag online les! Ik ken veel mensen die al moeite hebben met 

2 uur online vergaderen op een dag. Het is een compliment waard dat de meerderheid van onze leerlingen zich 

blijven ontwikkelen in deze moeilijke omstandigheden.  

Er is ook een groep leerlingen die minder makkelijk meekomt in onze huidige manier van onderwijs. De 

wisseling van de ene dag online les en de andere dag op school les kan voor leerlingen die meer structuur nodig 

hebben een behoorlijke uitdaging zijn. Ook speelt het missen van sociale contacten een grote rol. Hopelijk kan 

een vakantie ook voor deze leerlingen net dat beetje energie geven voor de eindsprint tot de zomer.  

Ook neemt het aantal besmettingen de afgelopen week toe. Om deze redenen hebben wij zelfs twee groepen 

volledig online les moeten geven. Wat wij terugkrijgen van de GGD en van ouders is dat veel besmettingen een 

oorsprong hebben buiten de school. Een gezellige middag met vrienden op de bank of een feestje bij iemand 

thuis. Laten we hopen dat de vakantie zorgt voor een afname van het aantal besmettingen onder leerlingen en 

niet door alle sociale contacten een toename. Ondanks dat wij weten dat het ziekteproces voor de meeste 

leerlingen mild is, nemen wij de maatregelen voor het beschermen van de kwetsbare medemens. Dit zijn naast 

opa’s en oma’s óók medewerkers van onze school. 

Collega’s hebben hard gewerkt om de online lessen zo goed mogelijk te verzorgen. We zien een enorme 

ontwikkeling in hoe wij dit doen en leren nog dagelijks bij. Ook hebben we veel aandacht besteed aan de online 

PR voor het nieuwe schooljaar. Dit hebben we heel gericht gedaan. Alle aandacht die wij de afgelopen jaren in 

de school hebben gestopt heeft resultaat: we mogen volgend schooljaar maar liefst 179 leerlingen verwelkomen 

in jaar 1! 

Als laatste groep noem ik de leerlingen uit onze examenklassen. De meivakantie is hét moment om nog even de 

boeken in te duiken voor het succesvol afronden van het centraal eindexamen. Met nog maar drie lesdagen te 

gaan na de meivakantie is het moment gekomen om nu vooral zelf aan de slag te gaan. De ouders van deze 

leerlingen wens ik veel succes met het begeleiden van onze leerlingen. Hierbij hoort ook het brengen van een 

kopje thee en iets lekkers tijdens een dagje studie.  

 

Testen testen testen 
Verschillende media hebben afgelopen dagen aandacht besteed aan het beschikbaar komen van zelftests voor 

het onderwijs. Onze collega’s en leerlingen krijgen de mogelijkheid om zich thuis vaker te testen. Wij zijn nog in 

afwachting van exacte richtlijnen vanuit ons bestuur en MR. Ook moeten de zelftests nog binnenkomen, de 



 

 

 

overheid verwacht binnen twee weken aan alle scholen te kunnen uitleveren. De overheid heeft sowieso 

benadrukt dat het gebruik van deze tests op vrijwillige basis is, wij zullen dus nooit een leerling dwingen een test 

te gebruiken. U krijgt hierover nog nader bericht. 

 

Personeel 
Voor na de meivakantie staan er een aantal personele wijzigingen op het programma.  

Nathalie van Loon-Vastenholt (M&M) gaat met zwangerschapsverlof en wordt vervangen door Jop Smit. Ook 

nemen we na de meivakantie afscheid van Othmane Charib (EN), hij wordt vervangen door Annemiek 

Kerkhoven en Frank Goverts. Dit zijn twee nieuwe collega’s Engels die we voor volgend schooljaar hebben 

aangenomen, maar nu al beschikbaar zijn om te helpen in de vervanging! 

En we sluiten af met geboortenieuws: Asmae Harrouni (lesassistent Zorg en Welzijn) is bevallen van een 

dochter: Sara!  

 

Vacatures 
Zoals u heeft kunnen lezen in het stukje personeel zijn we bezig met het vervullen van diverse vacatures voor 

komend schooljaar. Op dit moment staat Wiskunde nog open, Engels en Duits hebben we inmiddels kunnen 

vervullen. De komende weken volgen mogelijk nog een aantal vacatures. Mocht u iemand kennen die graag bij 

ons op school komt werken? Wijs ze gerust op onze vacaturebank: Werken bij (isw.info) 

 
Nationaal Programma Onderwijs, leerjaar 3  
De afgelopen maanden van onderwijs aan onze leerlingen in leerjaar 3 zijn een uitdaging geweest. We zijn 

gestart op school. Gewoonlijk zouden we in een van de eerste weken op werkweek gaan. Dat ging niet 

door. Wat volgde was onderwijs op afstand: een uitdaging voor leerlingen, maar zeker ook voor ouders. 

Inmiddels vindt het onderwijs weer plaats in de combinatie van online les en les op school. Ook dat is niet altijd 

makkelijk, want hoe houd je jezelf gemotiveerd om online onderwijs te volgen als er thuis genoeg andere dingen 

te doen zijn? Ook waren er lessen die niet door konden gaan en lessen in een halve klas. Al met al een jaar met 

uitdagingen.  

Om eventueel ontstane achterstanden in te lopen of te werken aan goede cijfers voor het eindrapport, bieden we 

de leerlingen van leerjaar 3 in de periode van 17 mei tot het einde van het schooljaar een extra programma. We 

geven aandacht aan extra Engels voor alle klassen, aan extra Nederlands voor klas 3A en 3B, aan extra 

ondersteuning voor verschillende andere vakken voor leerlingen die dat goed kunnen gebruiken of daar zelf om 

vragen. Op deze wijze hopen we de leerlingen een goede basis mee te geven voor leerjaar 4.   

Naast de nadruk op lessen en leren, missen wij een stukje gezelligheid. Wat zou het fijn zijn om met elkaar weer 

leuke dingen te kunnen doen. Helaas is niet alles mogelijk wat wij zouden willen, maar op beperkte schaal 

organiseren we toch een ontspannen activiteit voor geheel leerjaar 3. Op woensdag 12 mei gaan we met elkaar 

iets leuks doen, op 1,5 meter!    

https://www.isw.info/site/nl/werken-bij


 

 

 

 Zomerschool 2021, leerjaar 1 t/m 4  
Het afgelopen jaar was voor ons de eerste keer dat wij een Zomerschool hebben georganiseerd. In de laatste 

vakantieweek heeft een aantal leerlingen onder begeleiding van een aantal docenten een pre-start gemaakt. Ze 

hebben gewerkt aan een planning voor de eerste weken, aan het bekijken van de boeken, maar bovenal hebben 

ze gewerkt aan ‘een goede start’.   

Ook dit jaar willen we weer een zomerschool organiseren in de laatste week van de zomervakantie om 

leerlingen een goede start te kunnen geven. We hopen natuurlijk dat dit weer gewoon kan, zoals we allemaal 

zouden willen. Wij wachten af, maar maken ondertussen plannen. We houden u op de hoogte.  

 

Van de examensecretaris 
Het examen nadert… 

De gymzaal staat gevuld met tafeltjes. Het rooster is bekend. De eindcijfers van het schoolexamen zijn 

opgestuurd naar de DUO. 

De spanning stijgt bij kandidaten maar zeker ook bij ouders. Na de meivakantie starten we met alle kandidaten 

voor het examen Nederlands op 17 mei. De kandidaten worden uiterlijk een kwartier voor aanvang in de 

gymzaal verwacht. 

Gaat het allemaal wel lukken. In de laatste weken kan er nog een heleboel kennis worden vergaard. Oefenen is 

het devies. In de ELO is voldoende oefenstof te vinden. 

Als de kandidaten hun examenwerk hebben ingeleverd gaan de docenten aan de slag om het werk na te kijken. 

Daarna wordt het opgestuurd naar een andere school die het nogmaals nakijkt. Uiteindelijk is er een eindscore. 

Op 10 juni kunnen we de eindscores omzetten in een cijfer. Dan pas wordt duidelijk wie er geslaagd zijn. Eerder 

informeren heeft geen zin. Nadat de gezakte kandidaten gebeld zijn wordt via social media bekend gemaakt dat 

de overige kandidaten geslaagd zijn. De geslaagde kandidaten worden die middag op school verwacht. 

Laten we hopen op een goede uitslag. 

 

Montessoristroom SWLN 
Een nieuwe montessoristroom opzetten is een uitdaging op zich, maar omdat te doen in een jaar als dit, dat is 

topsport! 

Wij kunnen met elkaar trots zijn op waar wij nu staan. Ontzettend blij zijn wij met de 75 nieuwe aanmeldingen 

voor de SWLN montessoristroom, het geeft vertrouwen dat wij op de goede weg zijn en dat jullie en de 

leerlingen over het algemeen tevreden zijn. Dank voor jullie inzet als ambassadeurs!  

Wij realiseren ons echter ook dat wij pas een begin hebben gemaakt en dat er nog veel te doen is om deze mooi 

start door te ontwikkelen. Iedere periode is er afstemming met de leerlingen en ouders van de klankbordgroep, 

waardevolle feedback wordt omgezet in acties. Maar ook met de klassen en de docenten spreken we geregeld. 

De flexibiliteit en ontwikkelkracht van de docenten wordt dagelijks aangeboord en op de proef gesteld. Het 

houden van grip en overzicht is in deze periode van gedeeltelijk thuiswerken een grote uitdaging gebleken. De 

afgelopen weken hebben wij met elkaar gekeken naar de periodeplanners en herkansingen.  



 

 

 

Hoe kan dit nog beter? De planner voor periode 5 zal er dan ook weer net iets anders uit gaan zien. Leerlingen 

moeten een paraaf gaan zetten als een bepaalde lijn op de planner in orde is. Zo is het voor de leerlingen en 

voor ons makkelijker om overzicht te houden waar zij zijn. Ook zullen de planners per vak op een andere kleur 

geprint gaan worden. Dit op verzoek van de leerlingen. De herkansingen zijn gepland op 25 en 26 mei. De 

leerlingen kunnen op 17 mei bij de mentoren opgeven welk vak zij willen herkansen.  

In de afgelopen en komende periode werken de leerlingen met de mentoren aan projecten binnen het SWU over 

LOB (loopbaan en oriëntatie), wereldburgerschap en gezondheid. Dit levert mooie gesprekken op met de 

leerlingen! 

Wij krijgen geregeld vragen over de determinatie en overgang naar klas 2. Deze afspraken zijn te vinden  

op de website. Samen met jullie als ouders en de leerling bekijken wij wat de beste route is en of de leerling op 

de goede weg is om de overstap naar klas 2 te maken en of hij/zij op het passende niveau werkt. Aan het einde 

van het jaar hopen wij nog een driehoeksgesprek te kunnen plannen om het eerste jaar te evalueren en af te 

sluiten.  

Ook zijn wij met de leerlingen bezig met reflecteren. Wij maken daarvoor gebruik van Simulise. Dit is een digitaal 

portfolio. De leerlingen hebben hun ouders een mail gestuurd naar het voor ons bekende mailadres. Check ook 

even de spam. Het is namelijk nodig dat jullie dit ook activeren, zodat ook jullie feedback kunnen geven. Zo 

krijgen wij met elkaar een mooi beeld van de sterke kanten en de ontwikkelpunten.  

Nathalie zal vanaf na de meivakantie gaan genieten van haar verlof en vervangen worden voor de lessen mens 

een maatschappij door Jop Smit. Bert zal de sweelinckuren in 1G van haar overnemen.  

Met elkaar gaan wij er een goede laatste periode van maken! 

 

Bericht van de decaan 
2 MAVO en 3 MAVO 

De keuze voor het vakkenpakket voor komend schooljaar is gemaakt. Het proces is gestart in februari met de 

informatieavond, waarna de leerlingen een voorlopige keuze hebben gemaakt. Er zijn veel verhelderende 

gesprekken gevoerd om de twijfels weg te nemen om de keuze definitief te maken. Dit bevestigt dat het juist is 

om voldoende tijd te nemen voor het keuzeproces, zodat iedereen met de juiste informatie de keuze met hoofd 

en hart heeft kunnen maken.  

 

4 MAVO 

Een belangrijke periode is aangebroken. Uw zoon of dochter heeft zich aangemeld bij een vervolgopleiding en 

de aanloop naar het eindexamen wordt gemaakt. De concentratie is gericht op het eindexamen en laat de blik 

op de toekomst motiverend werken in deze beslissende fase in het jaar. 

 

Geniet van de meivakantie en succes in de laatste periode van het schooljaar! 

 

https://sweelincklaan.isw.info/site/documents/3491/2021-04-22-determinatietraject-montessori-klas-1.pdf


 

 

 

Project 
Nieuw dit schooljaar zijn projecten die worden georganiseerd voor klas 1. Tijdens een project staat er iedere 

keer een profiel in de bovenbouw centraal. 

Voor de kerstvakantie was de aftrap van het eerste project in klas 1. Hier stond het profiel economie centraal. 

Na alle voorbereidingen, zowel in school als met externe bedrijven, gooide Corona roet in het eten. Er kwam 

een Lock-down na ons project van twee dagen. 

Toch zijn er in deze twee dagen leuke lessen geweest. Lessen waarin leerlingen zich oriënteerden op werken 

binnen het profiel economie. 

Ook zijn er klassen die bezoek hebben ontvangen van het bedrijf: "Bezoek Westland".  Dat is een bedrijf wat 

zich bezighoudt met toerisme en recreatie in het Westland. 

  

Terwijl de nieuwsbrief de deur uit gaat, wordt tijdens de laatste 2 schooldagen voor de meivakantie een nieuw 

project gedraaid, namelijk techniek. Heel klas 1 is gedurende één lesdag het profiel techniek aan het ontdekken. 

Benieuwd hoe dit aangepakt wordt? Bekijk onze socials! 

 

Nieuws uit de mediatheek 
Vorig schooljaar was een raar jaar en ook dit schooljaar is niet 

zoals het zou moeten zijn. Na de zomervakantie werden er 

weer boeken geleend en tot in december ging alles goed. 

Boeken werden netjes teruggebracht of verlengd, andere 

boeken werden weer geleend. De corona stak weer de kop op 

en de scholen gingen weer dicht. Na de voorjaarsvakantie 

gingen scholen weer open en kwam ook het lenen of 

terugbrengen van boeken weer op gang. Natuurlijk werd er voor 

de tijd dat de school dicht was en een boek ingeleverd moest 

worden geen boete berekend. De periode vanaf 16 december 

2020 tot en met 15 maart 2021 was dus boete vrij. Nu gelden de 

gewone regels weer, ben je te laat dan betaal je per dag (dat de 

mediatheek open is) per boek 0,10 boete. 

Het einde van het schooljaar komt al snel in zicht, daarom de 

oproep om de leesboeken op tijd in te komen leveren. Mocht het 

boek kwijt zijn of niet ingeleverd worden, krijgen ouders een 

rekening thuis voor het aanschaffen van een nieuw boek. 

Uiterlijke inleverdata zijn: 4de klas 23 april 2021 en klas 1,2 en 3 

de week van 28 juni. 

 



 

 

 

XL Periode 2 

In de afgelopen periode hebben we op school een aangepaste XL-variant gedraaid. Vanwege de 

coronamaatregelen, waarin het mixen van klassen niet is toegestaan en we met halve klassen op school zijn, 

hebben we niet XL kunnen draaien zoals we dat gewend zijn en eigenlijk het liefst willen. Er is gekozen om niet 

online en offline tegelijk te werken, maar alleen leerlingen die op school moesten zijn les te geven. In de 

blokuren is gekozen om het eerste uur leerwerk, maatwerk of inhaalwerk te doen met begeleiding van een 

docent en in het tweede uur wat leuke zaken als spelletjes, gesprekken of leuke activiteiten te doen.  

  

Voor de komende periode XL, periode 3, is er besloten om geen XL-lessen te draaien. De reden hiervoor is dat 

er geen versoepelingen worden verwacht en wij vinden het niet ideaal om nog een keer zo'n zelfde blok XL te 

draaien als in periode 2. We hopen dat we komend jaar weer onder betere omstandigheden XL kunnen doen en 

zullen er dan alles aan doen om het aanbod zo mooi mogelijk 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..  

 

 

Skateboard clinic – 9 april 2021 

  
  
 
  



 

 

 

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 

 

Agenda 
De complete agenda vindt u op onze website.  
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