
Het team
Alle docenten zijn gediplomeerd in het lesgeven op een 
montessorischool. Maar een montessoridocent is nooit 
uitgeleerd. Het enthousiaste team werkt continu aan kwaliteit 
en werkt samen met de landelijke montessorivereniging. Het 
team krijgt ondersteuning van een teamleider en wekelijks is er 
een montessori-expert in huis, die bijvoorbeeld lessen bezoekt. 
Het team is zeer divers en bestaat ook uit eerstegraads docenten 
vanuit andere ISW-locaties. Dit zorgt voor ontwikkelkracht en een 
soepele aansluiting naar de bovenbouw. 

Zelfstandigheid, creativiteit, 
verantwoordelijkheid
Dit zijn de bouwstenen van onze montessoristroom. Deze 
onderwijsvorm past bij jou als je het fijn vindt, gewend bent 
én gemotiveerd bent om zelfstandig je werk te plannen en te 
maken en als je dat ook goed kunt. Je laat op een creatieve 
wijze je geleerde kennis en vaardigheden zien en neemt 
verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en je omgeving,  
zodat je uitgroeit tot een fijne en kritische wereldburger! 

“Ik heb geleerd om mezelf te 
mogen zijn en nieuwe vrienden 

gemaakt!”

Aandacht
Persoonlijke aandacht vinden wij erg belangrijk. Je hebt 
regelmatig individuele gesprekken met je mentor. Wij praten met 
jou, en soms ook met je ouders, over je voortgang, planning en 
uitdagingen. Wanneer je extra begeleiding nodig hebt, krijg jij die 
hulp. In het Sweelinckuur, aan het begin van de dag, besteedt de 
mentor aandacht aan de sfeer, het werken, plannen en reflecteren 
en hij of zij bespreekt het nieuws en de wereld.

ISW 
SWLN
montessoristroom

I  SWLN motto
In een vertrouwde en gezonde omgeving, op een 
vooruitstrevende manier aandacht geven aan onze leerlingen, 
zodat zij als wereldburgers resultaten kunnen boeken voor nu en 
de toekomst.

Montessorionderwijs op ISW SWLN
De montessoristroom op SWLN is een groot succes. Al in 2019 
zijn wij begonnen met het vormgeven van deze onderwijsvorm. 
De sterke punten van ISW SWLN komen ook terug in de 
montessoriklassen: in een topsfeer samenwerken aan een top 
resultaat. Mavo- en montessorileerlingen werken, sporten en 
leren samen: je bent een SWLN'er. 

Topsfeer 
Top resultaat 
Vertrouwd 
& Gezond

Aandacht 
Vooruitstrevend
Wereldburgers

Een nieuwe smaak in het 
voortgezet onderwijs 
van Westland, waar 
je met jouw eigen, 
creatieve keuzes je dag 
nog uitdagender maakt!

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen niet alleen leren wat ze 
kunnen, maar ook wie ze zijn.  
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Kijk voor meer 
informatie en filmpjes 
van onze school op:

Wil je weten of SWLN 
montessoristroom 
bij jou past? 
Doe de quiz op:



“Ik ben blij met mijn 
docenten die me 

helpen met plannen 
en mij vrijheid geven 
om eigen keuzes te 

maken!”

Keuzes
Binnen de montessoristroom maak je veel eigen keuzes. Dat kan 
in de keuzeuren die wekelijks op meerdere plekken in het rooster 
staan. Ook binnen de lessen is er vaak keuze uit verschillende 
opdrachten. En in het blokuur cultuur & sport kun je kiezen voor 
meer sport of juist voor muziek of kunst.

Vakintegratie
Het is goed om de lesstof in samenhang te leren en daarom 
hebben wij bepaalde vakken samengevoegd. Mens en 
Maatschappij is het vak waarin aardrijkskunde, geschiedenis en 
economie samenkomen aan de hand van thema’s als toerisme, 
wereldhandel en milieu. In het vak Mens en Natuur staan de 
vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en techniek centraal. 

Je leert vanuit thema’s, zoals sport, wonen en energie.

XL-lessen
Wat vind je leuk? Waar ben je goed in? Waar wil je meer van 
weten? Met onze XL-lessen kun je kennismaken met allerlei 
onderwerpen. Van toneel tot fotografie, van kickboksen tot 
escaperoom bouwen en van robotica tot uiterlijke verzorging.  
We hebben wel 25 verschillende XL-lessen! Zowel in klas 1 als in 
klas 2 kan je 3 blokken van 6 weken kiezen. Wat kies jij?

Tweejarige, brede brugklas mavo-havo-vwo
Je zit twee jaar met leerlingen van verschillende niveaus door 
elkaar in de klas. Je hebt daardoor de tijd om te kunnen groeien 
en ontwikkelen. Op deze manier hebben we langer de tijd om 
met elkaar te kijken wat de beste vervolgroute voor jou is in  
de bovenbouw. 

Doorstroom
De brugklasperiode duurt dus twee jaar. Daarna ga je naar 
klas 3 mavo of klas 3 havo/vwo. De mavo maak je af op ISW 
Sweelincklaan. Na de eerste twee jaar kiezen de mavoleerlingen 
hun profiel voor de bovenbouw. De havo- en vwo-leerlingen 
blijven nog een jaar bij elkaar. In dat jaar kiezen zij hun 
route naar de bovenbouw. In klas 4 havo of klas 4 vwo kan je 
doorstromen naar de bovenbouw van ISW. 

Werk op je eigen niveau per vak
Afhankelijk van het advies van de basisschool, start je op mavo/
havo- of op havo/vwo-niveau. Maar als het beter voor jou is, kun 
je ook vakken op het andere niveau doen. Dat bekijken we met 
elkaar. Iedereen ontwikkelt zich namelijk op zijn eigen tempo. 
Wij hebben hier ervaring mee en helpen jou graag om het juiste 
niveau te kiezen. 

Blended learning
Werk je graag op de computer of 
liever uit een boek? Ook daar heb 
je een keuze in. Alle leerlingen 
hebben een eigen device binnen 
de montessoristroom. Je hebt dan 
altijd toegang tot Magister.me voor je 
planningen, rooster en cijfers. 

Simulise
De leerlingen van de 
montessoristroom hebben een online 
portfolio. Hierin kun je werk plaatsen 
waar je trots op bent en je kwaliteiten 
en doelstellingen vastleggen. We 
vragen ouders niet alleen om mee te 
kijken in het portfolio, maar ook om 
af en toe feedback te geven op het 
werk van hun kind. Met gastlessen, 
bedrijfsbezoeken en projecten 
krijg je een breder beeld van de 
mogelijkheden op het gebied van 
opleidingen en werk en ontdek je wat 
bij jou past. 

Rapport
Het rapport in de montessoristroom 
bestaat uit cijfers voor toetsen en 
bewijzen, maar we kijken ook naar je 
tempo en werkaanpak. Je evalueert 
zelf je manier van werken en dat doen 
de docenten ook. Zij geven je tips 
en complimenten, zodat je het de 
volgende periode nog beter kunt doen.

“Ik vind het fijn 
dat ik vakken op 

verschillende niveaus 
mag doen en ik heb 

geleerd echt te 
willen leren!”


