
 

‘s-Gravenzande, 12 oktober 2021  

 

 

Beste ouders van de leerlingen uit klas 1, 

 

In school besteden wij aandacht aan de loopbaanbegeleiding voor de leerlingen (LOB).  

Vanaf leerjaar 1 begeleiden wij onze leerlingen, zodat ze straks na de mavo/havo/vwo een goede 

keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding. Tijdens LOB in leerjaar 1 laten we leerlingen 

kennismaken met zichzelf, hun kwaliteiten, vaardigheden en interesses, met diverse beroepen en met 

profielen in de bovenbouw.  

 

Het eerste profiel waar wij in heel klas 1 aandacht aan besteden is het profiel techniek. De laatste 

lesdagen voor de kerstvakantie zullen geheel in het thema staan van dit profiel. Alle vakken leveren 

hier een bijdrage aan.  

Als introductie gaan we kennismaken met de praktijk waarbij we meerdere bedrijven bezoeken.  

De leerlingen krijgen een uniek inkijkje in de verschillende bedrijven. Hieronder vindt u meer informatie 

over de techniekdagen 

 

Maandag 25 oktober  

Onder lestijd bezoeken alle klassen met de mentor of een andere docent een techniekbus genaamd 

Technobiel. Deze techniekbus is een trailer van twee verdiepingen. In deze trailer kunnen de leerlingen 

op een leuke en vooral interactieve manier kennismaken met techniek.  

 

Gezien de grootte van deze trailer staat deze niet op het schoolplein, maar bij het bedrijf Qualily B.V. 

Monsterseweg 14A, 2691 JG in ’s-Gravenzande. Dit bedrijf is op loofafstand van onze school. Zie voor 

een plattegrond de laatste bladzijde van deze brief.  

 

 

 

1A Lesuur 6 13:15-14:05 Lopend onder begeleiding naar de techniekbus vanaf school 

1B Lesuur 3 10:15-11:05 Lopend onder begeleiding naar de techniekbus vanaf school 

1C Lesuur 4 11:05-11:55 Lopend onder begeleiding naar de techniekbus vanaf school 

1D Lesuur 5 12:25-13:15 Lopend onder begeleiding naar de techniekbus vanaf school 

1E Lesuur 7 14:05-14:55 Lopend onder begeleiding naar de techniekbus vanaf school  

1F Lesuur 2 09:05-09:55 Verzamelen bij de techniekbus 

1G Lesuur 1 08:15-09:05 Verzamelen bij de techniekbus 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 26 of woensdag 27 oktober  

Op dinsdag 26 of woensdag 27 oktober bezoeken alle leerlingen HB Techniek in ’s-Gravenzande. Dit 

installatiebedrijf opent, samen met vele andere techniekbedrijven, hun deuren voor ons. De leerlingen 

zijn volgens onderstaand schema aanwezig bij het bedrijf om kennis te maken met de praktijk. Voor de 

overige invulling van lesdagen zie Magister. 

 

Het adres van HB Techniek is Marie Curiestraat 13, 2691 HC ’s-Gravenzande. 

Tijdens de mentorlessen zal de mentor aandacht besteden aan de route naar HB techniek. 

 

Klas Datum Aanvang Einde 

1D + 1E Dinsdag 26 oktober 8:15 11:30 

1F + 1G Dinsdag 26 oktober 12:45 16:00 

1A + 1B + 1C Woensdag 27 oktober 8:15 11:30 

 

Wij hopen op een fijne leerzame dag voor onze leerlingen en hopen dat ze met enthousiaste verhalen 

thuiskomen.  

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mijke Bolsius 

Teamleider ISW Sweelincklaan 

bls@isw.info 

 

Sabine van Wingerden 

LOB-coördinator  

win@isw.info  
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Afbeelding Google Maps met locatie van de techniekbus 
 
Locatie van de techniekbus: 
 
Qualily B.V. 
Monsterseweg 14A 
2691 JG ’s-Gravenzande 

 
 
 

 

 

Locatie techniekbus 

ISW Sweelincklaan 


