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Vanuit de schoolleiding
Helaas moesten wij deze week onze deuren ook weer sluiten. Op klas
4 na bleven alle andere groepen thuis. Wij zijn dankbaar dat we deze
jaarlaag nog op school mochten ontvangen. Ondanks de aanpassing in
de zak/slaag regeling die vorige week werd gepubliceerd, blijft dit voor
ons toch de groep leerlingen die het meeste aandacht vraagt. 

Deze week hebben de docenten de online lessen voorbereid. Na de
kerstvakantie gaan we, wat het besluit van de overheid ook wordt,
starten met online les. Behalve voor klas 4. Zolang het mag en
organisatorisch haalbaar is, blijven we deze leerlingen fysiek zien. 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen voor de vakantie al weet hoe het
na de vakantie eruit gaat zien. Dit zorgt voor veel rust onder collega’s
en leerlingen. 

Deze week hebben we op woensdag de leerlingen die thuis niet de
beschikbaarheid hebben over een computer voorzien van een
Chromebook. De collega’s hebben de lessen voorbereid en de eerste
linkjes in magister geplaatst waarmee leerlingen kunnen inloggen na de
vakantie. 

Voor morgen 24 december staat er een organisatiedag gepland waarop
we met de collega’s vooral (online) aan het werk gaan om de vervanger
van ons open huis vorm te geven. Deze kan helaas ook dit schooljaar
niet georganiseerd worden zoals wij gewend zijn. We gaan online of in
kleine groepjes nieuwe leerlingen rondleiden, rond een aantal
hoogtepunten in onze school. 
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Ook willen wij hier even aandacht geven aan goed nieuws. Een stip aan de horizon. De gemeenteraad heeft
ingestemd met de nieuwbouw van onze gymzalen! Als alles volgens planning verloopt gaan de huidige zalen
begin 2023 plat en staan er eind 2023 twee prachtige nieuwe gymzalen. De gymsectie is momenteel druk bezig
om met een externe bouwbegeleider input te verzamelen voor de architect. 

perspectief
golven overspoelen ons

soms hoopvol, soms teruggeworpen
een andere manier van sociaal bewegen

onzekerheid over standpunten, aanval en verdediging
zoeken naar stippen aan de horizon

dromen van uitgestoken handen
ziende niet zien, horende niet horen

wij wensen jullie perspectief
uitgestoken handen

vrede en verdraagzaamheid in 2022.

Op reis? Let goed op!  
Mocht u tijdens de kerstvakantie naar
het buitenland op vakantie gaan, ga wijs
op reis. Bekijk voor het afreizen naar
het reisadvies (wijsopreis.nl). 
De situatie in een land kan, ook tijdens
de vakantie, snel veranderen. Na
terugkomst in Nederland geldt in een
aantal gevallen nog 10 dagen
quarantaineplicht. 
Quarantaine na verblijf in het buitenland
is in beginsel geen reden om na de
vakantie niet naar school te komen. 

Gevonden voorwerpen
Is uw kind iets vergeten of kwijt? Laat hem/haar na de vakantie
even langs de conciërge lopen.
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Personeelszaken
De huidige COVID maatregelen hebben de afgelopen periode een grote impact gehad op ons personeel. We
hebben veel te maken gehad met zieke docenten of collega’s in quarantaine door een besmette huisgenoot. 
Het voordeel is dat we als school binnen het voortgezet onderwijs in een vervangend dagrooster e.e.a. kunnen
wegpoetsen. Het blijft echter verre van ideaal. Zeker als we rekening houden met mogelijke leervertragingen bij
leerlingen die meer moeite hebben zelfstandig te werken en te leren. 

In november hebben wij afscheid genomen van onze docent Economie Dhr. Ait el Bachir. Het was een flinke klus
om deze vacature vervult te krijgen. Het is ons gelukt om per 1 maart een zeer ervaren kracht te vinden. Wimbert
van Herwijnen werkt en woont momenteel in Deventer, maar verhuist in het voorjaar onze kant op. 
Tot die tijd vangt Sabine van Wingerden de examenklassen op. Na de kerstvakantie gaat Robin Tigelaar
jaargroep 2 tijdelijk oppakken. 

In november hebben wij versterking gekregen van een student Engels. Roxy van Koningsbrugge komt naast
Koen en Borre te staan als vervanger. Zeker in deze tijden zijn extra handjes welkom.

Geke Kajim is per 1 december met pensioen gegaan, zijn lessen zijn overgenomen door Yannick Faase. Op 10
november 1986 is Geke begonnen op mavo de Morgenster in Monster. Een school die uiteindelijk is opgegaan
binnen ISW. Wij willen Geke hartelijk danken voor zijn geweldige inzet en warme hart voor de school. Zijn
afscheid was groots georganiseerd, maar moet in verband met de huidige maatregelen nog even op zich laten
wachten. 

In de vorige oudernieuwsbrief hebben wij een oproep gedaan naar ouders om mee te denken over een oplossing
voor het vak Duits. Een ouder heeft ons in contact gebracht met Gunnar Planitzer. De afgelopen periode heeft hij
af en toe een les overgenomen, inmiddels is hij gestart bij een andere werkgever (Priva). Gelukkig hebben wij
een vakdocent, Sirin Tivsiz, gevonden die tijdelijk de lessen Duits van Susanne Mehlkopf kan overnemen voor
1,5 dag in de week. Wij hopen dat Susanne spoedig herstelt en weer een bijdrage kan leveren in de school. 

Na de vakantie zal mevrouw N. (Nina) Casson (CSN) de lessen aan klas 4 weer oppakken. De lessen aan klas 1
zullen overgenomen worden door andere docenten van de school. Klas 1A en klas 1D zullen les gaan krijgen van
meneer Y. (Youssef) Lyahyaoui (LHY). Klas 1B gaat les krijgen van A. (Aerin) Kolfoort (KLT). Wij zijn blij dat de
lessen door hen overgenomen worden. Mevrouw A. (Annemiek) Kerkhoven (AKK) zal na de vakantie de lessen
aan klas 1G en 2G weer gaan draaien, een mooie stap in haar re-integratie. 

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


22 februari is er een online informatieavond voor klas 2. Later volgt de tijd voor deze avond, zet hem wel
alvast in de agenda!
In de week van 14 maart maken de leerlingen uit klas 2 een voorlopige keuze. Na deze keuze gaan de
docenten met elkaar in gesprek of er ‘vreemde’ beslissingen in de gekozen vakken zitten. Hierna is er de
gelegenheid om met de mentor of vakdocenten te spreken over de keuze. 
In de week van 4 april maken de leerlingen uit klas 2 een definitieve keuze. Hiermee staat dus vast welke
vakken ze in jaar 3 gaan volgen. 

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 win@isw.info of
rnn@isw.info. 

Klas 1 
In leerjaar 1 is breed gestart met de oriëntatie op vervolgkeuzes na de mavo/havo/vwo. Na de herfstvakantie is er
begonnen met het kennismaken van profielen die in de bovenbouw vmbo-tl gekozen kunnen worden, zowaar niet
fysiek maar dat mocht de interesse van de leerlingen niet tegenhouden. 
Het eerste profiel waar mee werd gestart was het profiel techniek. Hiervoor is een bezoek gebracht een
verschillende externe activiteiten. Onder andere aan een bus waar veel onderdelen in de techniek aan bod zijn
gekomen. Ook hebben leerlingen verschillende techniekbedrijven bezocht om techniek in de praktijk te ervaren.
De week voor de kerstvakantie stond op de planning om het profiel techniek af te sluiten, helaas is dit komen te
vervallen. 

Klas 2 
Na de kerstvakantie starten de leerlingen uit leerjaar 2 mavo met het kiezen van een vakkenpakket richting
leerjaar 3 mavo. Deze planning wordt gehanteerd:
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22 februari is er een online informatieavond voor klas 3. Later volgt de tijd voor deze avond, zet hem wel
alvast in de agenda!
In de week van 14 maart maken de leerlingen uit klas 3 een voorlopige keuze. Na deze keuze gaan de
docenten met elkaar in gesprek of er ‘vreemde’ beslissingen in de gekozen vakken zitten. Hierna is er de
gelegenheid om met de mentor of vakdocenten te spreken over de keuze.
In de week van 4 april maken de leerlingen uit klas 3 een definitieve keuze. Hiermee staat dus vast welke
vakken ze in jaar 4 gaan volgen. 

De afgelopen periode is er al aandacht besteedt aan de keuzes richting de bovenbouw, denk bijvoorbeeld aan de
profielmiddag. Op donderdag 25 november zijn alle leerlingen uit leerjaar 2 digitaal bij verschillende bedrijven
langsgegaan om kennis op te doen over alle ins en outs van de bedrijven en passende beroepen. Tijdens de
mentorlessen is er kennis opgedaan over de profielen, alle bedrijven van de profielmiddag horen bij 1 van de
profielen. 
Ook is er afgelopen periode (in 2 mavo) gestart met praktijkmodules, een nieuwe variant om de leerlingen meer
kennis te geven over specifieke onderwerpen. Zo konden leerlingen zich inschrijven voor een lessenserie over
één van de volgende onderwerpen; hypotheken, marketing, people planetprofit, wijk van de toekomst,
energietransitie, interieurmaker, diëtist of organiseer een vakantie voor gehandicapten. Tijdens deze lessen zijn
de leerlingen specifieker bezig met dit onderwerp dan tijdens de normale lessen en komen er andere
vaardigheden aan bod. Na de kerstvakantie wordt dit vervolgd... 

Klas 3
Over een aantal weken gaan de leerlingen uit klas 3 vakken kiezen voor het profiel in het examenjaar. 
Planning:

Naast dit belangrijke moment spelen er meer zaken in klas 3. Afgelopen november zijn we met klas 3 bezig
geweest met project Amsterdam. Een mooi wisselprogramma met op de ene dag een bezoek aan Amsterdam
waar we het verzetsmuseum hebben bezocht. De andere dag hebben we de film 'mijn beste vriendin Anne Frank’
gekeken in de Naald en daarna naar het Atlantikwall museum in Hoek van Holland. Leerlingen hebben op een
andere manier nu kennis gemaakt met het leven in een oorlog. 
In maart staat ook de stageweek op het programma, de meeste leerlingen hebben een stageplek gevonden.
Nieuw dit jaar is dat de stageweek gekoppeld is aan het PWS (profielwerkstuk), een van de hoofdstukken in het
PWS wordt beantwoord door stage te lopen bij een bedrijf. De stageweek is voor de meeste leerlingen een mooi
moment om te ervaren hoe het is om een week te werken, in plaats van naar school te gaan. 

Klas 4
De leerlingen uit klas 4 gaan bijna beginnen met SE2, het jaar gaat snel. Na dit jaar vliegen de leerlingen uit
richting het mbo of naar de havo. Even de belangrijkste zaken op een rijtje: 
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Mocht uw zoon/dochter naar de havo willen, wilt u dan uiterlijk 1 februari het inschrijfformulier voor de havo
inleveren bij de decaan (RNN). Dit inschrijfformulier is ook bij de decaan te verkrijgen. 

Voor leerlingen die richting het mbo uitstromen is 1 april een belangrijke datum. Dit wordt genoemd als de
uiterste inschrijfdatum. 

      Als er vragen zijn, neem contact op (rnn@isw.info)

Normaal gesproken openen in januari veel mbo-scholen weer de deuren voor nieuwe leerlingen, breng daar een
bezoekje. Erg handig om gerichte vragen te stellen. 

Op 14 december zijn we met ongeveer 40 leerlingen naar de Gasthuislaan geweest, leerlingen konden op deze
manier kennis maken met de havo. Naast dat ze een rondleiding hebben gehad in de school konden ze ook
vragen stellen aan de decaan en leerjaar coördinator op de havo. 

Montessori
De eerste twee periodes zitten er alweer op en die hebben wij gelukkig
op de laatste week na live kunnen draaien. We bereiden ons voor op
een onlineperiode en hopen dat deze zo kort mogelijk duurt!
In de afgelopen periode is er door de leerlingen gewerkt en zijn er
mooie bewijzen gemaakt. Ook zijn er leuke praktische lessen geweest,
waren er gastdocenten en is er door klas 1 heerlijk gekookt. Echte
talenten hebben we daar gezien in samenwerken, koken en decoreren.
De sfeer in de klassen is over het algemeen goed en leerlingen
hebben echt hun plekje wel gevonden. Het vragen van hulp gaat goed
en ook de keuzeuren worden steeds beter gekozen en benut door de
leerlingen. Wij hebben een extra keuze voor de leerlingen toegevoegd.
Een uur waar ze gewoon in rust kunnen werken aan hun planning.
Hierdoor is het ook in de andere lokalen minder druk. 
De planners voor periode 3 zijn meegegeven met de leerlingen en
magister.me wordt weer gevuld. Op deze manier kunnen de leerlingen
goed uit de startblokken komen en dat is belangrijk, anders moet alles
op het laatste moment. Op het laatste moment leren voor toetsen is
een valkuil waarin leerlingen nog weleens willen trappen en geeft dan
teleurstellende resultaten. Echt een leerproces om dat goed te gaan
plannen, daar gaan we proberen de komende periode winst te halen. 
Deze week hebben bijna alle nieuwe docenten in de montessoristroom
hun certificaat ontvangen voor het afronden van de scholing als docent
in de montessoristroom! 
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MAVO 
Gerrie Verweij
Na een periode waarin we ‘gewoon’ naar school mochten gaan, is het nu voor ons allen tijd voor kerstvakantie.
Een periode om tijd te hebben voor de ander en voor jezelf. Een fijne periode, maar ook één met gemengde
gevoelens, want niet alles wat we zouden willen kan en mag. Voor ons allen blijft de uitdaging om er een zinvolle
tijd van te maken. 
Voor de leerlingen uit de examenklas zal dat niet zo moeilijk zijn. Er is genoeg te doen. In de afgelopen periode
zijn de resultaten bekend geworden van SE-1. Voor velen hoopgevend, voor anderen een signaal om harder te
gaan werken. “Het komt wel goed” is een veelgehoorde kreet. Wij houden soms ons hart vast, maar we blijven
ook vertrouwen houden in een goede afloop.  
Op maandag 17 januari start de tweede tentamenperiode. Voor sommige leerlingen kan het fijn zijn als een ouder
even meehelpt om het rooster te bekijken en de tas in te pakken. We verwachten dat iedere leerling op tijd
aanwezig is (een kwartier voor aanvang van het tentamen), weet in welk lokaal hij of moet zijn en zorg draagt
voor een eigen rekenmachine, woordenboek, e.d.   
Helaas kon het gala in de bovenbouw niet doorgaan. In plaats daarvan werd voor de leerlingen van klas 3 en 4
een eenvoudige kerstviering georganiseerd. Naast het eten van lekkere hapjes konden de leerlingen zich uitleven
op de vele vragen van een spannende pubquiz.  
Voor klas 3 begon de vakantie al wat eerder dan gepland. Gelukkig kunnen alle leerlingen zich in de vakantie
volop bezighouden met het profielwerkstuk. In de tweede schoolweek van 2022 (op 17 januari) moeten zij tot en
met deelvraag 4 ingeleverd hebben. Natuurlijk hopen wij dat t.z.t. de presentaties van het profielwerkstuk
doorgang kunnen vinden. 
In de weken tussen herfst en kerst hebben we te maken gehad met afwezigheid van collega’s door o.a. ziekte en
quarantaine. Daardoor ontstonden soms gaten in het rooster. Met de inzet van vele extra handen hebben we dit
tot een minimum kunnen beperken, waardoor we het onderwijsproces zo goed mogelijk door konden laten gaan.  
Helaas lukte dit niet altijd. In een aantal 2e klassen is het niet gelukt om de uren voor het vak economie te vullen.
Gelukkig hebben we daar op korte termijn een tijdelijke en op langere termijn een structurele oplossing voor
gevonden. Wij zijn daar blij mee, zeker omdat voor klas 2 dit jaar nog de keuze voor een vakkenpakket in het
verschiet ligt. 
Ook voor klas 1 begon, door de nieuwe lockdown, de vakantie eerdere dan wij hadden verwacht. Jammer voor
beide leerjaren 1 en 2 dat de kerstviering niet door kon gaan. Het voelt voor ons zo ‘onaf'.  Wel konden we elkaar
nog even zien bij het leeghalen van het kluisje. Fijn om te weten dat na de vakantie alle eerste klassen weer
Engels gaan krijgen.  

Voor allen goede kerstdagen en een gezond nieuwjaar gewenst.  
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De kandidaten hebben recht op een extra herkansing in tijdvak 2 of 3.
De leerlingen mogen hun examen gespreid over tijdvak 1 en tijdvak 2 doen.
Hierdoor veranderen de data van de examenperiode.
Door de uitbreiding van tijdvak 2 is de datum van de diploma-uitreiking momenteel onzeker.
De data zijn wel van belang bij het eventueel plannen van een vakantie.

Examennieuws
De feestdagen staan voor de deur, maar na de feestdagen verschijnt het tweede tentamen. Deze wordt
gehouden in de tweede week na de vakantie. Na deze week zijn er de kijk- en luistertoetsen van de moderne
vreemde talen. Tijdens SE2 is er ook een mondeling tentamen Nederlands en biologie. Hiervoor staat naast het
gewone rooster ook een apart mondeling rooster in Magister.

Het is belangrijk dat de examenkandidaten voldoende tijd in de voorbereiding steken. De kerstvakantie is dan
voor hen een studieverlof. Na dit tentamen is er nog maar 1 tentamen, dus bij een goed resultaat sta je er goed
voor, anders is nog weinig om het goed te maken. Hoe de kandidaat ervoor staat is te vinden in P8 van Magister.
Het rooster van het tweede tentamen kunt u vinden op de website en bij het examennieuws in de ELO.

Het is duidelijk dat het examenjaar heel snel voorbijgaat. Het aantal lesweken is bijna op 2 handen te tellen.
Vanwege Corona hebben we een aantal zaken in het PTA moeten wijzigen. Hiervoor is er een wijziging in het
examenreglement aangebracht. We hebben een artikel 47 toegevoegd waarin we aangeven dat we ouders en
leerlingen goed informeren over een mogelijke wijziging. De wijziging is altijd in het voordeel van de kandidaat.

Zoals u misschien wel heeft vernomen heeft de minister besloten om de procedure van het examen te wijzigen. 
Dit betekent:

1.
2.
3.
4.
5.

De tijdvakken 2022 zien er nu als volgt uit:
Tijdvak 1                         12 mei tot en met 30 mei 2022           bekendmaking uitslag 9 juni 2022
Tijdvak 2                         13 juni tot en met 24 juni 2022           bekendmaking uitslag 1 juli 2022
Tijdvak 3                         5 juli tot en met 8 juli 2022                  bekendmaking uitslag 14 juli 2022
 
Het rooster van het eerste tijdvak verandert niet. 
De invulling van de vakken voor het tweede tijdvak zal in maart 2022 plaatsvinden. Wanneer er weer meer
informatie is over het examen zal dit met u gedeeld worden. 

Tot slot. De feestdagen en de jaarwisseling zijn een tijd van goede voornemens en gezelligheid. Laten we hopen
dat 2022 het jaar wordt waarin de kandidaat zijn diploma behaalt. 
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Actief Biologie
De afgelopen weken is er bij biologie hard gewerkt met allerlei practica.

Klas 1 heeft verschillende zaden laten ontkiemen, waarvan een verslag gemaakt moet worden. Naast
ontkiemende zaden verscheen ook een ander organisme in het schaaltje, namelijk schimmel. En dan bedoelen
we niet een wit paard.

Wij zijn begonnen met microscopie. Vele onzichtbare zaken kwamen aan het licht.

Klas 2 is bezig met het hoofdstuk voeding en spijsvertering. In het kader van voeding wordt de pindaproef
uitgevoerd. Door het verbranden van een halve pinda kunnen ze 20 ml water wel 30 graden Celsius warmer
maken. Als je dus een heel zakje pinda`s opeet moet je je lichaam wel heel veel verwarmen om deze pinda`s te
verbranden. Natuurlijk kan je ook veel bewegen. Ook hebben de leerlingen een maaltijdschijf gemaakt.

Klas 3 is voor het thema Ordening een mossel ontleedt. Behalve de mantel en 
de voet, blijkt de mossel ook een baard , kieuwen en een ingewandszak te hebben. 
Je kan zelfs terug vinden wat de mossel gegeten heeft. 
Dat groene spul is zeewier.

Inmiddels zijn we in de 4e klas gestart met het Project Blijdorp. Iedereen heeft een beest uit Blijdorp en is
begonnen aan het werkstuk over het beest voor het mondeling tentamen in januari. Na het tentamen brengen
we een bezoek aan de Diergaarde. Hier voeren de leerlingen enige opdrachten uit, waaronder het maken van
een werkblad voor de excursie Blijdorp van klas 1 in mei. De excursie gaat natuurlijk alleen door als het mogelijk
is.

Klas 4 en de beestjes in Blijdorp
De examengroepen biologie zijn sinds september enthousiast bezig met een werkstuk over een dier dat in
diergaarde Blijdorp woont. Zelf een dier kiezen mocht niet, ieder heeft een dier geloot waarover het werkstuk
moet gaan. En loten is een kwestie van toeval.

Maar een enkele keer ga je twijfelen of het echt zo’n toeval is:

Het werkstuk dient als gespreksonderwerp tijdens het mondeling tentamen in de tweede schoolonderzoek
periode.
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Op 24 januari 2022 hopen we de diergaarde te bezoeken.. Dan wordt de huisvesting van het dier beschreven.
Vervolgens moet een vergelijking gemaakt worden tussen dat verblijf en de natuurlijke leefomgeving van het
dier. Ook moet er een selfie worden gemaakt met hun beest. Dit levert nogal verrassende beelden op.
Ook moeten er vragen en opdrachten worden ontworpen voor de excursie van de eerste klassen in mei. De
beste werkbladen worden in de excursiegids voor klas 1 opgenomen en dat is natuurlijk een hele eer! Laten we
hopen dat de regering er geen stokje voor steekt.
Tijdens ons bezoek is er genoeg tijd om er vrij rond te kijken.
Ofschoon de maand januari niet de meest voor de hand liggende periode lijkt om een dierentuin te bezoeken,
hebben we het in de afgelopen jaren steeds goed getroffen. De meeste dieren trekken zich van een lage
temperatuur niet zoveel aan en de koudbloedige dieren zijn warm gehuisvest.
We hopen op goed weer en een fijne excursie!
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