
 

Nieuwsbrief 5 
Juli 2021 

 
Van de schoolleiding 
Jump Koch 

De afgelopen weken is er nog hard door leerlingen en collega’s gewerkt. Tekorten ophalen, nog even snel iets 

inleveren. Maar ook drie tijdvakken met examenkandidaten, wel met een prachtig resultaat: 97% van onze 

leerlingen zijn geslaagd! 

Met sportdagen, activiteitendagen, een projectweek, mentoruitjes, een diploma-uitreiking, afscheid van het 

Vakcollege en zelfs een online bakavond gaan we de vakantie in. Juist deze elementen zijn in een school 

belangrijk. We hebben de afgelopen maanden leerlingen tekort gedaan op sociaal vlak. Niet voor niets zeggen 

wij ‘top sfeer = top resultaat’. Na de zomervakantie organiseren wij dus ook een actieve startweek met onze 

leerlingen, wij kijken ernaar uit! Wij wensen alle ouders en leerlingen een welverdiende zomervakantie.  

 

Vakanties 2021/2022 
Herfstvakantie  maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021  

Kerstvakantie  maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022  

Voorjaarsvakantie  maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022  

Pasen  vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022  

Meivakantie  maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022 (koningsdag 27 april 2022)  

Hemelvaart  donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022  

Pinksteren  zondag 5 juni t/m maandag 6 juni 2022  

Zomervakantie               maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022  

 

Wij plannen dit jaar weer een aantal organisatiedagen waarop leerlingen vrij zijn en docenten worden geschoold. 

Wij noemen de dagen alvast zodat u hier in de gezinsagenda rekening mee kan houden:  

 Vrijdag 15 oktober 2021 (vrijdag voor de herfstvakantie) 

 Vrijdag 24 december 2021 (vrijdag voor de kerstvakantie) 

 Donderdag 14 april 2022 (witte donderdag) 

 Woensdag 1 juni 2022 

 

  



 

 

 

Corona update  
Wij hopen na de zomervakantie weer gewoon volledig open te kunnen voor dagelijks onderwijs op onze locatie. 

Mocht dit gedurende de zomervakantie veranderen, dan brengen wij u uiteraard op de hoogte voor aanvang van 

de eerste schooldag.  

Eind juni hebben wij via de kluisjes de laatste zelftests verspreid. Wij merken dat de meeste leerlingen de tests 

hebben meegenomen naar huis. De overheid adviseert de leerlingen om twee van deze tests te gebruiken op 3 

dagen en 1 dag voor de eerste schooldag. 

Bij aanvang van het schooljaar vinden de leerlingen weer nieuwe zelftests in de kluisjes met het verzoek om 

twee keer per week preventief te testen. Zoals eerder genoemd in ons schrijven over de zelftests is het gebruik 

op vrijwillige basis. Mocht u zoon of dochter geen gebruik maken van de tests, dan kunnen ze in het kluisje 

blijven liggen en vullen wij ze niet meer aan.  

 

Personeel afscheid 
Zoals elk schooljaar nemen we ook nu weer afscheid van een aantal collega’s.  

 

Pensioen 

Dit jaar gaan er maar liefst vier collega’s met pensioen. Grace Muller (Engels) en Cees de Hoog (Wiskunde) 

hebben de afgelopen decennia heel wat gezichten voorbij zien komen. Wij durven zelfs te stellen: wie heeft er 

geen les van hen gehad? Marga Olierook is een vaste kracht op de administratie en op dinsdag of 

donderdagochtend heeft u haar mogelijk aan de telefoon gehad. Frank Brons is onze leerlingbegeleider en 

heeft de afgelopen jaren veel leerlingen die iets meer zorg nodig hadden een meer dan uitstekende begeleiding 

gegeven.  

 

Binnen ISW 

Eind dit schooljaar nemen wij afscheid van de laatste groepen Vakcollege op onze locatie. Een drietal collega’s 

van de praktijkvakken verhuizen met deze leerlingen mee naar Naaldwijk. Judika van Loenen en Asmae 

Harrouni gaan het vak Zorg en Welzijn versterken en Jeroen Luijendijk mag dit doen voor techniek (PIE).   

 

Buiten ISW 

Garance de Koning (tekenen) had bij ons voor één dag in de week een kleine baanomvang. Zij heeft ervoor 

gekozen om een volledige aanstelling te nemen bij haar andere werkgever, het Maris in Den Haag. Vivian 

Vegter (tekenen) heeft dit jaar Yannick Faase vervangen tijdens zijn sabbatical, Yannick komt na de zomer weer 

terug.  

 

 
 



 

 

 

Nieuw personeel 
Het gaat goed met ISW Sweelincklaan. Daarom kunnen we voor komend schooljaar wederom nieuwe collega’s 

aannemen. Wij noemen hier de onze nieuwe mensen:  

 Annebeth Vree: biologie 

 Sada Brasser: Engels 

 Remko van der Zwan: Nederlands en mentor jaar 1 mavo/havo 

 Susanne Mehlkopf: Duits en mentor jaar 2 mavo 

 Aerin Kolfoort: Engels 

 Mats van Loon: Mens en Natuur  

 Frank Goverts : Engels (heeft in 2020/2021 al een vervangingsbaan gehad op onze locatie) 

 Annemiek Kerkhoven: Engels (heeft in 2020/2021 al een vervangingsbaan gehad op onze locatie) 

 Borre Stokdijk: lesassistent (heeft in 2020/2012 al een vervangingsbaan gehad op onze locatie) 

 Bob Spaans: lesassistent (heeft in 2020/2012 al een vervangingsbaan gehad op onze locatie 

 Nanda Corbet: Frans (werkt al bij ISW Gasthuislaan en komt Frans geven aan de Montessori klassen) 

 

Mediatheek 
Na een roerig jaar wordt de balans opgemaakt in de mediatheek. 

Tijdens de lock down waren er boeken uitgeleend en deze kwamen 

te laat terug, natuurlijk zijn er over de tijd van de lock down geen 

boetes berekend. Nu komt de grote vakantie er aan en willen wij de 

kasten in de mediatheek weer gevuld hebben met de uitgeleende 

boeken. De leerlingen konden tot donderdag 15 juli hun geleende 

boeken teug brengen en eventuele openstaande boetes betalen 

tijdens de dagen dat de mediatheek open is ( maandag, woensdag 

en donderdag). De openstaande boetes worden meegenomen naar 

het nieuwe schooljaar. Voordat de leerlingen een boek kunnen 

lenen, moeten zij wel eerst hun openstaande boete betalen. Voor 

boeken die niet terug zijn gebracht wordt er een rekening gestuurd 

naar de ouders. Van dit bedrag kunnen wij het boek dan opnieuw 

aanschaffen. 

Een fijne vakantie, mevrouw W.H. de Koning- van Rijn 

 

 
 
 
 



 

 

 

Lezen tijdens de zomervakantie  
Onderweg in de auto luisteren naar de boeken van John Green? Of vanuit je luie strandstoel op avontuur met 

De regels van Floor? Tijdens de zomeractie van de bibliotheek, 1 juli tot en met 31 augustus 2021, kun jij de 

mooiste verhalen beleven. Gewoon op je telefoon of tablet.  

Klik hier voor meer informatie  

 

Ouderraad 
Gezocht: Ouders die willen deelnemen aan de Ouderraad (OR) 

De ouderraadleden vertegenwoordigen de ouders en leerlingen en geven gevraagd en ongevraagd advies. 

Hierdoor kun je bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en de leefomgeving binnen onze ISW SWL. 

 

Vanaf volgend schooljaar zijn we op zoek naar minimaal 2 ouders die zitting willen nemen. Gezien de huidige 

samenstelling zijn wij met name op zoek naar ouders met leerlingen op het Montessori.  

 

Vier keer per jaar vergadert de OR met de directie,  daarnaast zijn er leden van de OR betrokken bij de 

Locatieraad en Medezeggenschapsraad. 

 

Ben jij de positieve, enthousiaste en betrokken ouder die wij zoeken? Meld je dan voor 1 augustus a.s. aan bij  

de Ouderraad via ouderraadisw@gmail.com . 

 

Heb je nog vragen? Aarzel dan niet en raadpleeg Monique de Groot, via ouderraadisw@gmail.com . 

  

Met vriendelijke groet, 

De leden van de OR 

 

Terugbetaling facturen activiteitenbundel 
Deze week is de terugbetaling van de activiteitenbundel van schooljaar 2019-2020 en schooljaar 2020-2021 

verwerkt. Zoals reeds geïnformeerd zijn er bedragen vastgesteld voor restitutie van de activiteitenbundel van 

schooljaar 2019-2020. Helaas hebben in het afgelopen schooljaar ook niet alle activiteiten doorgang kunnen 

vinden en hiervoor zult u ook restitutie ontvangen.  

Indien u hier vragen over heeft, dan kunt u een email sturen naar financien-swln@isw.info. Als er nog een 

openstaande factuur is van schooljaar 2019-2020 en/of 2020-2021, dan hebben we de teruggave hiermee 

verrekend.  

 

 
 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html
mailto:ouderraadisw@gmail.com
mailto:ouderraadisw@gmail.com
mailto:financien-swln@isw.info


 

 

 

Projecten klas 1 
Afgelopen schooljaar zijn er gedurende leerjaar 1 in totaal 3 projecten gedraaid. In voorgaande nieuwsbrieven 

heeft u al informatie kunnen vinden over deze eerdere projecten. 

In de afsluitende schoolweek stond het profiel zorg en welzijn op de planning. Een lesdag waarin leerlingen een 

inkijkje kregen binnen dit profiel. Het vak biologie is bij zorg en welzijn verplicht, daarom werd hier zeker 

aandacht aan geschonken. Leerlingen gingen tijdens de lessen biologie aan de slag met kleine 

gezondheidstestjes. Ook de vakken Nederlands, mentoruur en creativiteit bij tekenen kwamen aan bod. Het 

absolute hoogtepunt van de dag was voor veel leerlingen het lesuur koken! In de grote keuken op de 

Sweelincklaan leren door doen en uiteindelijk een lekkere maaltijd op tafel! Misschien een idee voor het geval u 

geen zin heeft om te koken vanavond😉? 

   

 
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..  

 
  



 

 

 

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 

 

Montessori  
Het schooljaar 2020-2021 was een bijzonder schooljaar. Er zal vaak het woord corona vallen, maar voor ons zal 

het altijd het eerste, echte jaar van de SWLN montessoristroom zijn! Daarmee een jaar om nooit te vergeten. De 

twee montessoriklassen kwamen de school binnen en werden onder de hoede genomen door een zeer 

enthousiast team. Het was in het begin eigenlijk gelijk goed qua sfeer en welbevinden. Het plannen was in het 

begin wel wennen, maar dat ging steeds beter. Het team evalueerde, de klankbordgroepen van ouders en 

leerlingen dachten mee en steeds stelden wij zaken bij. Ook komend jaar gaan wij daarmee door en blijven wij in 

ontwikkeling, want schooljaar twee draaien wij immers ook voor het eerst.  

 

Een lockdown onderbrak toch wel het mooie proces dat bezig was: het eigenaarschap voor het leren bij de 

leerlingen leggen. Als je de leerlingen niet ziet en hen niet goed kunt volgen, dan hebben docenten de neiging 

om de controle wat meer terug te pakken. Volkomen logisch en het was ook nodig. Echter niet de weg die wij 

hadden gewild. In de periode met halve klassen lukte dit alweer beter gelukkig. Ook van jullie als leerlingen en 

ouders heeft dit wel wat gevraagd.  

 

Wij hopen dat wij volgend jaar een relatief normaal jaar kunnen draaien en de ontwikkeling weer voort kunnen 

zetten. Het montessoriteam wordt volgend jaar flink uitgebreid en er zullen dus nieuwe gezichten te zien zijn, 

maar daarnaast zullen er ook vertrouwde docenten van dit jaar meegaan naar volgend jaar. Daarnaast starten 

er drie eerste klassen in de montessoristroom. Leerlingen die in het keuzelint en bij C&S keuze samen met de 

leerlingen van jaar 2 aan de slag gaan. Hierdoor kunnen wij meer keuzes aan bieden tijdens deze momenten.  

Wij kijken uit naar het tweede jaar van de montessoristroom en gaan er weer een mooi jaar van maken! 

 

 

\ 
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