
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders uit montessori leerjaar 2,  
 
 
Middels deze brief brengen wij u graag op de hoogte over de aankomende periode op het gebied 
van LOB, loopbaan oriëntatie en –begeleiding. 
 
De online determinatieavond aanstaande dinsdag komt te vervallen. Via deze brief willen wij u wel 
graag op de hoogte brengen van een aantal belangrijke zaken.  
 
De leerlingen die op dit moment in montessori 2 zitten hebben een voorlopige determinatie 

ontvangen (mavo óf havo/vwo). Bij rapport 2 krijgen zij definitief te horen of zij doorstromen naar 3 

mavo of dat zij in klas 3 montessori (havo/vwo) verdergaan. 

 

Determinatieniveau mavo leerjaar 3 

Voor de leerlingen die doorstromen naar de reguliere mavo verandert er wel het een en ander. 
Vakken waar ze nu gewend aan zijn geraakt zullen een andere naam krijgen en er wordt meer 
docent gestuurd lesgegeven. Bij de overgang naar mavo 3 hoort een vakkenpakketkeuze, een pakket 
met vakken die in jaar 3 gevolgd gaan worden. Via de mentor ontvangen leerlingen meer informatie 
hierover.  
 
Op 22 februari organiseren wij een online informatieavond om u meer informatie te geven over dit 
proces. Deze informatieavond is dus voor de ouders van leerlingen die doorstromen naar mavo 3, 
voor de leerlingen die in de twijfelzone zitten raden wij aan deze online informatieavond te volgen. 
Voorafgaand aan deze informatieavond ontvangt u nog een email met daarin de link voor de 
afspraak en in de bijlage worden dan ook de vakkenpakketten meegestuurd. 
 
In de week van 14 maart maken de leerlingen een proefkeuze via het programma Zermelo.  
Leerlingen krijgen een mail met daarin inloggegevens, tijdens de mentorles wordt er dan gekozen. 
Thuis kan er gewoon opnieuw ingelogd worden om te kijken wat er gekozen is door de leerlingen, 
ook zouden er nog wijzigingen doorgevoerd kunnen worden. 
 
In de week van 4 april wordt de definitieve keuze gemaakt, wederom tijdens de mentorles. 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

Determinatieniveau havo/vwo montessori leerjaar 3 

De havo/vwo leerlingen gaan ‘gewoon’ verder en hoeven geen verdere keuzes te maken. Wel 

hebben wij voor de havo/vwo leerlingen een bezoek georganiseerd naar de Gasthuislaan. Op 

donderdag 17 februari brengen zij onder begeleiding van de mentoren een bezoek tijdens lesuur 1 

en 2. Dit bezoek staan het teken van een eerste kennismaking en informatie ophalen.  

Dit bezoek is gericht op de toekomst, want montessori leerjaar 3 wordt op Sweelincklaan verzorgd.  

Voor de duidelijkheid: ouders van leerlingen die in montessori 3 doorgaan hoeven nu niets te doen! 

 

 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
       
                      
  

Martijn van Reenen  Mijke Bolsius 
Decaan    Teamleider montessori 2 
 
ISW Sweelincklaan  
Bezoekadres : Sweelincklaan 1, 2692 BA ‘s-Gravenzande  
T. 0174 - 41 44 00  
  
Website : www.sweelincklaan.isw.info      
 

               

 

 

 

 

http://www.sweelincklaan.isw.info/
https://www.facebook.com/sweelincklaan
https://www.instagram.com/isw_sweelincklaan/
https://www.youtube.com/channel/UCgTJd5HKQ3rLPwfW6aJ63lA

