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Vanuit de schoolleiding
Het was na de zomervakantie weer even wennen voor alle leerlingen
en collega’s. Na een lange periode van les in kleinere groepen konden
we elkaar weer ontmoeten. 
Is het drukker geworden in de school of waren we de volle gangen en
lokalen niet meer gewend? Het laatste is het geval, we hebben namelijk
eenzelfde aantal leerlingen in vergelijking tot eerdere jaren. 
Wij zijn trots op onze leerlingen dat zij zich zo snel weer hebben
ingewerkt. Ook de nieuwe brugklassers hebben een fijn plekje kunnen
vinden. 

Elk lokaal is uitgerust met een meter die de luchtkwaliteit monitort.
Deze melder geeft aan wanneer de toevoer van frisse lucht via de
roosters in de ramen onvoldoende is. Op deze momenten zetten de
collega’s de ramen open. We ontkomen er niet aan dat het op sommige
momenten erg fris is in de school. Daarom het verzoek om uw zoon of
dochter een trui mee te geven naar school. Winterjassen aan in het
lokaal zorgt voor een cultuur en sfeer in de school die wij liever niet
zien. 

Wij wensen iedereen een fijne en welverdiende herfstvakantie!
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Personeel
Nathalie van Loon-Vastenholt komt na de herfstvakantie weer terug van zwangerschapsverlof. Daarmee neemt
haar vervangster Alara Ersoy afscheid van onze school. 

Per 1 november start Klazien Wijnakker als nieuwe collega op de administratie. Zij vervangt Marga Olierook die
met pensioen is gegaan. Klazien heeft een belangrijke rol in het contact met ouders, grote kans dat u haar aan
de telefoon krijgt als u naar school belt. 

Na de herfstvakantie start Koen Vermeer als les assistent op onze locatie. Koen volgt momenteel de
lerarenopleiding Geschiedenis en Nederlands. Op vrijdag komt Koen de opvang draaien, maar ook op andere
vlakken is hij er voor de collega’s ter ondersteuning.

Serena de Baat, een oud leerling van onze locatie, volgt de HBO opleiding pedagogiek. Ze komt bij onze RT’er
Larissa Klop vanaf 1 november een stage voor RT lopen.

Onze docent LO Monique Schrier heeft per 1 oktober j.l. afscheid genomen van onze school. De betrokken
leerlingen en ouders zijn hierover op de hoogte gebracht door de teamleiders. Per 1 november worden deze
lessen vervangen door een nieuwe collega: Femke Bentvelzen. Femke is een ervaren docent en werkt
momenteel voor Lentiz Dalton mavo. 

Annemiek Kerkhoven haar lessen Engels worden momenteel vervangen door Youssef Lyahyaoui. Wij hopen dat
Annemiek in de periode tussen de herfst en de kerstvakantie voldoende herstelt zodat zij weer wat lessen kan
gaan overnemen. 
 
Ook binnen de sectie Duits hebben wij momenteel een langdurig zieke collega. Susanne Mehlkopf kan tijdelijk
geen lessen verzorgen. Wij zijn momenteel nog op zoek naar een vervanger. Gezien het grote tekort aan
leraren, zeker binnen dit vakgebied, laat de vervulling van deze vacature nog even op zich wachten. Ouders van
de betrokken klassen zijn hierover op de hoogte gebracht. Heeft u in uw familie of kennissenkring een docent
Duits die iets kan betekenen voor onze school? Dan horen wij dat graag.  

https://sweelincklaan.isw.info/site/nl


Vuurwerk
Het vuurwerkseizoen is dit jaar vroeg van start gegaan. Wij krijgen signalen van buren dat er in de omgeving
van de school al een en ander wordt geknald voor en na schooltijd. Wij willen erop wijzen dat het afsteken, het
in bezit hebben en/of verhandelen van vuurwerk, op school en in de directe omgeving is verboden. Ook het
categorie 1 vuurwerk, wat reeds wordt aangeboden in diverse winkels, valt hieronder. Wij willen dus geen
knetterballen, fonteintjes of ander soort vuurwerk op of rond het schoolplein. Dit heeft alles te maken met
veiligheid van onze leerlingen en overlast voor de omgeving. De komende weken zullen wij actief toezien op de
naleving van deze afspraken. Wij hopen op begrip voor deze maatregelen en zouden een gesprek hierover
thuis tussen ouders en kind zeer op prijs stellen.  

Licht
We zien veel leerlingen zonder fietsverlichting op
school komen. Dit brengt een groot risico met zich
mee. Zou u thuis willen spreken over het juiste
gebruik van fietsverlichting en dit samen met uw
zoon of dochter willen controleren op de fiets? 

ISW Sweelincklaan 
Maar waar komt die naam vandaan? 
Gerrie Verweij
Jan Pieterszoon Sweelinck was een van de grootste
componisten die Nederland voortbracht. Op
zaterdag 16 oktober is het 400 jaar geleden dat hij
in Amsterdam is overleden. Naast componist was
hij organist, klavecinist, muziekpedagoog,
muziekorganisator en ensembleleider. Sweelinck
wordt ook wel ‘de Rembrandt’ van de klassieke
muziek genoemd. Ter ere van zijn 400e sterfdag
organiseert het Sweelinck Festival een week lang
concerten, workshops en andere activiteiten op
diverse locaties in Amsterdam. 

https://sweelincklaan.isw.info/site/nl


MAVO
Gerrie Verweij
Wat een feest dat we al weer zoveel weken op school aanwezig kunnen zijn met z’n allen. Na een periode van
‘met mondkapje’ lijkt inmiddels alles weer zoals het was. En dat betekent ook dat we met elkaar weer aan het
werk moeten. Voor veel leerlingen is dat wel weer wennen, want het is nog wel een verschil of je in je eentje op
je kamer online les krijgt of met een klas vol medeleerlingen op school. Magister wordt alweer gevuld met
cijfers. 
Onze leerlingen in klas 1 hebben hun draai aardig gevonden. Dat is fijn, het is belangrijk dat zij zich welkom
voelen en dat zij zich een echte 'Sweelincklaner’ gaan voelen.
In klas 2 zijn mentoren en leerlingen volop bezig om van de klas een groep te maken. Binnenkort starten we
met diverse LOB-activiteiten (LOB=loopbaanbegeleiding). Je kunt ze niet vroeg genoeg voorbereiden op alle
keuzes die ze op school en in hun latere werkzame leven moeten maken. 
In klas 3 is het voor leerlingen altijd even wennen aan de klas en de clustergroepen. Als leerling moet je toch
altijd je plekje in een groep weer vinden.  We merken dat dat aardig lukt. Het is ook fijn om in leerjaar 3 niet alle
vakken meer te hoeven volgen, maar je al meer te richten op vakken waar je affiniteit mee hebt. Leerlingen zijn
gestart met het profielwerkstuk. Voor velen is dat pittig. Hoe maak je een goede onderzoeksvraag? Hoe plan je
je werkzaamheden? En dan straks die presentatie … Gelukkig hebben alle groepjes goede begeleiders. Op
school, en thuis!
Voor de eindexamenklas nadert de eerste tentamenperiode. Vrijdag 29 oktober starten we hiermee. Het zal een
spannende week worden voor leerlingen. Gelukkig hebben ze in de herfstvakantie de gelegenheid om zich
goed voor te bereiden. Wij hopen op mooie resultaten en wensen leerlingen (en ouders) veel sterkte. 

Beroepen gezocht voor Westland On Stage 
Tijdens het Beroepenfeest van Westland On Stage op dinsdag 
8 februari 2022 maken alle leerlingen uit klas 2 kennis met 
verschillende beroepen. In persoonlijke ontmoetingen met 
beroepsbeoefenaren leert uw kind meer over het vak of beroep 
van een professional. Op het Beroepenfeest worden afspraken gemaakt voor een werkbezoek op de Doe Dag
op donderdag 17 februari 2022. Westland On Stage is letterlijk een eerste stap richting beroepsoriëntatie.  
 
Aan deze dag werken veel bedrijven en vrijwilligers mee. Heeft u als ouder/verzorger een leuk beroep en wilt u
met vmbo-leerlingen hierover in gesprek? Doe mee en meld u aan als beroepsbeoefenaar via
www.westlandonstage.nl. De automonteur tot advocaat is welkom, want ‘Alles mag je worden. Behalve
ongelukkig. Beloofd?’. 
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Montessori
Een schooljaar starten met vijf klassen in de montessoristroom, dat is heel mooi en heel hard werken. Het team
van de montessoristroom is uitgebreid en heeft voor de zomer het eerste deel van de scholing gevolgd. 
Op 26 oktober heeft het hele montessoriteam een scholing. De nieuwe docenten in deze stroom ronden hun
scholing basisbekwaam af en krijgen deze dag hun diploma. De docenten die vorig jaar al in de
montessoristroom werkten, gaan zich ook verder ontwikkelen en zullen een bezoek brengen aan een andere
montessorischool in de regio. Deze dag zijn er dus geen gewone lessen voor de montessoriklassen. Klas 1
gaat wel een dagdeel op bedrijfsbezoek in het kader van het project techniek. Klas 2 heeft de kans om met de
planner aan de slag te gaan, een herkansing voor te bereiden e.d.

Het is genieten om de vijf klassen door elkaar aan het werk te zien in het keuzelint. Leerlingen helpen elkaar en
komen zo samen vooruit. Ook bij C&S keuze op vrijdag gaan de klassen door elkaar en werken zij samen. 

Op 26 oktober zal ook de klankbordgroep van ouders voor het eerst bij elkaar komen. Zij zullen met ons
meedenken en ons scherp houden in onze ontwikkeling. In de klankbordgroep zitten:
Diana de Bruijn (moeder van Lars 2F), Marianne van Duijvenboode (moeder van Paul 2F), Karin de Brabander
(moeder van Tara 1G), Sandy Olsthoorn (moeder van Sven 1E) en Yvonne Blok (moeder van Fern 1F).
Daarnaast zal er ook weer een klankbordgroep van leerlingen zijn met een vertegenwoordiger per klas. Alyssa
vertegenwoordigt klas 1E, Walt is dat voor klas 1G, Daan voor 1F, David voor  2F en Samm voor 2G.

Op 12 oktober is er een geslaagde avond geweest voor de ouders van klas 1 om hen meer informatie te geven.
Op 15 oktober gaan we met elkaar aan de slag om de planners voor periode 2 goed op orde te maken. 

Profielwerkstuk
Het profielwerkstuk gaat nu echt beginnen voor onze derdeklassers en enkele vierdeklassers. De
hoofdstukvraag is ingeleverd door de meeste leerlingen en de begeleiders zijn bekendgemaakt. In de komende
maand moeten de leerlingen met de begeleider de hoofdvraag bespreken en worden de deelvragen gemaakt.
Als de stageplek in leerjaar 3 dan ook bekend is, deze moet een directe link hebben met het profielwerkstuk,
kunnen de leerlingen echt beginnen met het verzamelen van informatie en kan het schrijfproces beginnen. De
leerlingen weten wanneer zij een uitgewerkte deelvraag moeten inleveren. Rond de meivakantie moeten de
leerlingen het resultaat (werkstuk en stage) presenteren aan ouders en medeleerlingen. Dit is altijd een
geweldige spannende avond. Als ouder van klas 3 wordt uw aanwezigheid verwacht.

https://sweelincklaan.isw.info/site/nl


LOB  
LOB is een afkorting voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Dit is een thema wat bij ons in alle leerjaren
terugkomt in lessen, projecten en tijdens mentoruur. Hier leest u een overzicht van LOB-activiteiten in de onder-
en bovenbouw. Mocht u vragen hebben over een LOB-activiteit kunt u contact opnemen met mevrouw van
Wingerden: win@isw.info of meneer van Reenen: rnn@isw.info.  

ONDERBOUW 
In leerjaar 1 wordt breed gestart met de oriëntatie op vervolgkeuzes na de mavo/havo/vwo. Na de
herfstvakantie wordt begonnen met het kennismaken van profielen die in de bovenbouw gekozen kunnen
worden.   
Het eerste profiel waar mee wordt gestart aandacht aan te besteden is het profiel techniek. Hiervoor wordt een
bezoek gebracht aan een bus waar veel onderdelen in de techniek aan bod komen. Ook zullen er lesdagen
geheel in het thema staan van dit profiel. Alle vakken leveren hier een bijdrage aan.  
Na de kerstvakantie staat één van de andere profielen centraal.  
 
In leerjaar 2 staat na de herfstvakantie de profielmiddag op de planning. Op donderdag 25 november zijn
leerlingen uit leerjaar 2 lesvrij om bedrijfsbezoeken af te leggen. Tijdens mentorlessen maken leerlingen een
keuze voor een bedrijfsbezoek naar keuze. Deze diverse bedrijven behoren allemaal bij de profielen uit het
vmbo, een leerling kiest bedrijven uit minimaal 2 verschillende profielen.  

BOVENBOUW 
Sollicitatietraining 
Klas 3 heeft op 13 oktober een sollicitatietraining gekregen. Wij vinden het erg belangrijk dat leerlingen weten
hoe een sollicitatie verloopt en hoe ze zich optimaal kunnen voorbereiden. Tegen de tijd dat ze een ‘grote
mensen’ baan gaan zoeken, hebben ze hopelijk iets aan deze training gehad! 
 
Project Anne Frank 
Dinsdag 2 november en woensdag 3 november gaan we in klas 3 aan de slag met 'Project Anne Frank’, een
project waarin we onze leerlingen proberen inzicht te geven over het leven in de oorlog. 
Op een van de twee dagen brengen de leerlingen een bezoek aan Amsterdam, waar we het verzetsmuseum
gaan bezoeken (Coronapas is hier niet nodig!) en een beeldenroute door Amsterdam. De andere dag gaan we
naar de film in Naaldwijk (de Naald), naar de film ‘Mijn beste vriendin Anne Frank’ en we bezoeken het Fort in
Hoek van Holland. 
 
Voorgaande jaren is dit een groot succes gebleken en we hopen dat dit jaar weer te bereiken. 
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Profiellessen klas 3 
Tijdens de mentoruren zijn de mentoren van klas 3 bezig met het voorbereiden van de leerlingen op een
profielkeuze in klas 4. In klas 4 kiezen de leerlingen een profiel met bijbehorende vakken. Door de leerlingen nu
al een eerste beeld te geven hopen we de overstap wat gemakkelijker te maken. 
 
Stage/PWS 
In klas 3 en klas 4 zijn de meeste leerlingen aan de slag met hun profielwerkstuk. De leerlingen weten
onderhand (of weten dit komende week) wie hun begeleider is. In klas 3 is het sinds dit jaar verplicht dat het
PWS gekoppeld is aan de stageweek. Leerlingen moeten een van de deelvragen kunnen
‘beantwoorden/uitvoeren’ tijdens de stageweek. 
 
MBO Markt  
Op donderdag 18 november staat onze school in het teken van de opleidingenmarkt. Van 15:30 tot 16:30 uur
kunnen leerlingen (eventueel met ouders) een bezoek brengen aan deze markt. Er staat verschillende MBO's
met een kraampje in de aula én leerlingen kunnen twee voorlichtingsrondes bezoeken, hiervoor moeten ze zich
aanmelden via Magister, hierover worden leerlingen nog geïnstrueerd. Aangezien we niet té veel mensen
tegelijk in school willen hebben, vragen we om niet met het hele gezin te komen, maar graag max. 1 ouder per
leerling. 

Examennieuws
John Buitelaar
De eerste periode van het schoolexamen loopt ten einde en zal worden afgesloten met een tentamen week. In
de week voorafgaand aan deze schoolexamenweek vinden de Kijk- en Luistertoetsen plaats van het vak
Nederlands. Het rooster voor de schoolexamens is te vinden op de website en in de ELO.
Voor ouders en kandidaten is dit een spannende week. Zullen de resultaten brengen wat gewenst is? Is er
voldoende geleerd en geoefend? Het rooster is waarschijnlijk opgehangen op een zichtbare plaats in huis,
zodat iedereen weet wanneer de kandidaat op school wordt verwacht. De kandidaat wordt ruim op tijd in de
klas verwacht zodat we op tijd kunnen beginnen. Als de kandidaat ziek is moet dit aan de administratie worden
gemeld voordat het tentamen begint. Voor de kandidaten zijn alle wetenswaardigheden over tentamens en
examen te vinden in de ELO bij de cursus examennieuws klas 4.
De cijfers zullen in Magister geplaatst worden in de kolommen waarboven P6 staat. Deze cijfers staan ook in
P8, evenals de PTA-cijfers behaald in klas 3. Als er een herkansing wordt gedaan zal dit cijfer in P7 worden
geplaatst. Het hoogste cijfer van P6 en P7 verschijnt dan in P8. De eindlijst van P8 is dus de definitieve eindlijst
van het schoolexamen. Hier kunt u het beste zien hoe de examenkandidaat gemiddeld staat.
In de kolom P5 staan de cijfers van de voortgangstoetsen. Hier kunt u zien of uw kind goed bezig is.
Na de schoolexamenweek ontvangt u een rapport waarop de eindlijst van P8 staat. De kandidaat mag 1 vak
herkansen. Het hoogste cijfer telt.

https://sweelincklaan.isw.info/site/nl
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Aanmelden Anglia
Beste ouders,

Ook dit jaar biedt de vakgroep Engels de mogelijkheid voor leerlingen om deel te nemen aan het Anglia
programma. Het is nog steeds mogelijk om uw kind aan te melden. Op dinsdag 2 november wordt de
instaptoets afgenomen en worden de niveaus bepaald. Het Anglia programma is zowel voor leerlingen die goed
zijn in Engels als voor hen die juist wat extra tijd willen besteden aan het verstevigen van hun basis. Elk kind
leert op zijn of haar eigen niveau. Meer informatie over Anglia op het ISW staat in de mail die u op vrijdag 8
oktober heeft ontvangen. Klik hier voor het aanmeldformulier.

De vakgroep Engels.

Digitaal ziekmelden
Wanneer uw kind ziek is, kunt u hem/haar digitaal
ziekmelden via de Magister App. Hier vindt u de
instructie. Digitaal afmelden is alleen nog mogelijk
voor een hele dag, daarentegen kunt u een
opmerking bij de afmelding plaatsen voor
kortdurend verzuim. De administratie zal de
melding aanpassen naar de juiste lesuren.
Kortdurend verzuim kan ook per email worden
doorgeven aan de: sweelincklaan@isw.info.

Gevonden voorwerpen
De afgelopen periode zijn er weer veel gevonden
voorwerpen bij de conciërges terecht gekomen. Mist
uw kind iets? Vraag even of hij/zij langs de conciërges
loopt. Grote kans dat het daartussen ligt!
De gevonden voorwerpen die niet voor de vakantie
opgehaald worden, schenken wij aan een goed doel.

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar de administratie van de locatie Sweelincklaan: 
sweelincklaan@isw.info of bel 0174-414400.
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