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Vanuit de schoolleiding
Na de storm klaart de hemel weer op. Zo was het
afgelopen week letterlijk, en zo voelt het ook in school nu
we zien dat het aantal afwezigen afneemt en de
coronamaatregelen grotendeels worden losgelaten. Waar
de stormen Dudley, Eunice en Franklin in Nederland voor
flinke schade hebben gezorgd, zo liegt de schade van
Alpha, Delta en Omikron er ook niet om. We doen er alles
aan om leerlingen die achterstanden hebben opgelopen te
helpen waar we kunnen. 
Dat vraagt ook wat van de leerlingen zelf, maar ze mogen
rekenen op onze steun. Naast de leervorderingen is het
sociale aspect minstens zo belangrijk. We gaan daarom
ook weer aan de slag met het organiseren van de
activiteiten die je schooltijd extra leuk maken. Een
cultuurreis, een kampweek, excursies, een schoolfeest...
we kijken er naar uit!

Wij wensen jullie voor nu alvast een fijne voorjaarsvakantie! 
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Personeelszaken
Op het personele vlak zijn er wat wijzigingen: 
Docente Engels Annemieke Kerkhoven verlaat onze
school per 1 maart. Ook docenten Engels Frank
Goverts en Youssef Lyahyaoui nemen per 1 maart
afscheid. 
We verwelkomen Tessa Tees op onze locatie: zij gaat,
inderdaad, Engels geven. Voor economie komt
Wimbert van Herwijnen ons team versterken. 
Onze RT'er Larissa Klop is met zwangerschapsverlof:
zij wordt gedurende dit verlof vervangen door Ester
Zwinkels. Ester heeft veel ervaring en verzorgt tevens
op de locatie Gasthuislaan de RT lessen.

Cultuurreis klas 4 en kamp klas 3 
Door de huidige versoepelingen van de
coronamaatregelen kunnen we weer op reis met
onze leerlingen. Dat is een belangrijk onderdeel van
onze opleiding en we zijn blij dat het weer mogelijk
is! Klas 4 gaat van 12 t/m 14 april naar Maastricht.
We hebben een mooi programma voor ze
samengesteld in "het Parijs van Nederland". Okee,
da's overdreven, maar een leuke stad is het zeker en
we zijn blij dat we deze lichting leerlingen tóch nog
een leuke uitstap kunnen laten maken!

Klas 3 gaat op kamp in het Brabantse Someren. Dat
gaat plaatsvinden van 7 t/m 10 juni. Ook deze
leerlingen hebben in hun tijd op onze school nog
maar weinig uitstapjes gemaakt, terwijl die uitstapjes
juist zo waardevol zijn voor de teambuilding en het
groepsgevoel. Dat gaan we in één klap goedmaken
met deze fantastische kampweek! We kunnen nog
niet zoveel verklappen over het programma, maar
dat het onvergetelijk wordt staat bij voorbaat vast. 

Gevonden voorwerpen
Is uw kind iets vergeten of kwijt? Laat hem/haar na de
vakantie even langs de conciërge lopen.

Wist u al dat wij ook actief zijn op
social media?

U kunt ons vinden op de volgende kanalen:

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


 De vakken Nederlandse taal, Engelse taal en maatschappijleer (klas 3), en de vakken van het sectordeel, en 
 Het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld
 Er is geen enkel vak lager dan een 6. 

Examennieuws
John Buitelaar
Momenteel is de 3e periode en laatste periode van het schoolexamen begonnen. Voor sommige kandidaten is
dit een periode waarin ze flink moeten aanpakken om goed aan de start van het eindexamen te komen. Probeer
het verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Maar zorg vooral dat het huiswerk in orde is. Stop met overige
werkzaamheden als je cijfers eronder lijden. In deze periode kan je nog een heel stuk goed maken. Hoe hoger je
schoolexamencijfers zijn, des te minder spanning zal je krijgen bij het examen. Een bekend gezegde luidt: Spijt
krijg je altijd achteraf.
Corona had ons flink te pakken. Sommige mistte hun tentamen of herkansing. Inmiddels hebben we dit via extra
momenten weer weten te herstellen. Wij gaan na de voorjaarsvakantie aan de eindsprint beginnen. 
Er is door de overheid weer besloten dat leerlingen straks één vak niet kunnen laten tellen. De opmerking van de
minister dat we ook dit jaar weer kunnen beduimen, betekende voor sommige leerlingen bijna stoppen met
werken. Wij kunnen pas beduimen als de kandidaat op zijn examen gemiddeld een 5,5 gehaald heeft. Beduimen
betekent dus niet een vak laten vallen.
Ook wordt er gevraagd naar het cum laude slagen. De regel hiervoor is dat de kandidaat: 
Ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers voor:

1.
2.
3.

Half maart begint de laatste tentamen week. Als alles gemaakt is kan de kandidaat worden toegelaten tot het
Centraal Examen. Dit gaat via een akkoordverklaring, welke door de ouders moet worden ondertekend.
Ook zal het praktijkexamen tekenen begin maart gaan beginnen. Dit cijfer is de helft van het centraal examen
tekenen. In een korte tijd moet een werkstuk worden gemaakt. Uiteindelijk zal alles afgerond moeten zijn voor
half april.

https://sweelincklaan.isw.info/site/nl
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Nieuws uit de montessoristroom
Mijke Bolsius
In de montessoristroom is de afgelopen periode door zowel de leerlingen als de docenten weer hard gewerkt.
Prachtige bewijzen hebben we voorbij zien komen bij de verschillende vakken over bijvoorbeeld Chinese
miljoensteden, reclamefilmpjes voor boeken, spellen en onderzoeken. Leuk om deze manier van bewijzen dat je
de stof beheerst steeds meer in de school te zien. 
Als team hebben gesproken over de rubrics en manier van beoordelen. Hierin proberen we de komende periode
verdere stappen te zetten, zodat het voor de leerlingen nog duidelijker wordt waar iets aan moet voldoen en dat
de rubrics van de verschillende vakken meer op elkaar gaan lijken, weer een mooi ontwikkeldoel voor onszelf! Zo
zijn we ook bezig met een aanpassing in de pictogrammen die wij tijdens de lessen gebruiken, zodat het duidelijk
is voor de leerlingen wat zij van de docent kunnen verwachten en wat er van hen verwacht wordt. Ook hebben wij
een structuur voor de lessen van het keuzelint gemaakt, zodat dit ook duidelijkheid geeft aan de leerlingen. 

Binnen M&N is er de afgelopen periode gewerkt aan het onderwerp energie. Zowel klas 1 en 2 deden hetzelfde
onderwerp, waardoor ook in de keuzelinten samenwerking ontstond. Chris van Dijk maakt, in samenwerking met
Mats van Loon, een eigen methode voor dit vak. Ontzettend veel werk, maar met een mooi en interessant
resultaat. 
In de meivakantie wordt als alles volgens planning loopt lokaal 201 ingericht als een echt vaklokaal voor mens en
natuur (ook te gebruiken voor biologie, natuur- en scheikunde). We zijn benieuwd hoe het eruit gaat zien, maar de
tekeningen zien er goed uit. 

De afgelopen periode zijn er ook museumlessen en gastlessen geweest bij het vak M&M en M&N, zo proberen
we de echte wereld de school in te halen. Gelukkig lijkt het ook weer makkelijker te gaan worden om buiten de
school te gaan leren. Daar gaan we de komende tijd over nadenken. 

Daarnaast is de eerste montessori leerlingenband gevormd en
aan het oefenen geslagen voor een spetterend optreden op de
SWLN Parade op 11 mei! Uit verschillende klassen en zowel uit
jaar 1 en 2 komen de bandleden, een prachtige opbrengst van
C&S keuze muziek/band.
Fee gaat zingen, Chaia speelt op de basgitaar, David speelt ook
gitaar, Gylano op de toetsen en Sheona neemt de drums voor
haar rekening. Ik kijk er nu al naar uit om ze te zien spelen. 

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


De afgelopen periode zijn er ook fraaie werkstukken gemaakt bij keramiek tijdens C&S keuze. Een hele
enthousiaste groep die heel geconcentreerd en creatief aan de slag is geweest. Een grote groep sportievelingen
is onder leiding van Tim en Joey in de sportzalen te vinden geweest. Met veel fanatisme is er lekker bewegend
afgesloten op de vrijdag middag. Ook was er een club bezig met toneel met een docent van Koperen Kees, erg
leuk om te zien! 

Op weg naar de overstap in schooljaar 2023-2024 van de eerste leerlingen naar 4 havo of 4 vwo op ISW
Gasthuislaan hebben Maaike Kramer en ik een presentatie gegeven aan het team van ISW Gasthuislaan over
onze montessoristroom. Het vervolg is dat wij in de komende periode op vakgebied met elkaar verder in gesprek
gaan om concreet te werken aan een goede aansluiting. Daarnaast zijn de eerste collega's van de Gasthuislaan
op bezoek geweest. Ook zijn de tweede klassers met een voorlopige havo of vwo prognose op bezoek geweest
op de Gasthuislaan. Daarnaast is er een presentatie gegeven over vakkenpakketkeuzes voor de eerste
leerlingen die volgend schooljaar doorstromen naar mavo 3 op de Sweelincklaan. Ook binnen onze vaksecties
zijn collega's in gesprek over een goede aansluiting voor de montessorileerlingen.

Mavo
Gerrie Verweij
Mavo 1 
We kijken terug op een goede periode. Ja, er waren ook veel zieke leerlingen die toch weer online onderwijs
moesten volgen, maar de school bleef open. Gelukkig zijn de meeste leerlingen weer beter, gaan de mondkapjes
weer verdwijnen en lijkt allen weer 'normaal’ te worden. Ondanks alle perikelen lijken onze brugklassers goed
geland te zijn.  
Als we af kunnen gaan op het aantal uitgedeelde rozen met Valentijnsdag zijn de eerste liefdes aan het
opbloeien. Of zijn het de lentekriebels??? 
We zagen in verschillende lessen 'vloggende bruggers’.  Ze mochten op creatieve wijze vertellen hoe het is om
op school te zitten. Dan ontdek je toch weer nieuw talent … 
De laatste dagen voor de voorjaarsvakantie staan in het teken van techniek. In de verschillende lessen maken
leerlingen kennis met windmolens. 800 jaar geleden stond al de eerste windmolen in Nederland. In onze tijd
blijken ze actueler dan ooit!
Aansluitend bij het biologie-hoofdstuk ‘ordening’ staat op 16 mei een excursie naar Blijdorp gepland. Wat heerlijk
dat we weer met elkaar op weg kunnen gaan om bijvoorbeeld de komodovaraan te ontdekken. 

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


Mavo 2
In de afgelopen periode hebben alle leerlingen voorlichting gekregen over een te kiezen vakkenpakket voor 
klas 3. We hebben ze ook een doorkijkje gegeven naar de profielkeuze voor klas 4 en de vervolgstap: MBO of
havo. Ook u heeft de voorlichting gekregen van onze decaan. We hopen dat u samen met uw zoon/dochter een
goede keuze kunt maken.  
Na weken van naar school gaan, weinig kunnen en mogen, gaan we toch deze periode op een gezellige manier
afsluiten met een filmavond en pizza. Fijn dat het weer mogelijk is om klassikaal iets te kunnen ondernemen. 

Mavo 3
Ook in klas 3 is voorlichting gegeven, maar dan over het te kiezen profiel. We gaan er van uit dat het lukt om
samen een goed profiel te kiezen. 
Direct na de vakantie starten de leerlingen met hun stage. Een spannende week, want je moet jezelf laten zien in
een vaak minder vertrouwde omgeving. Vol vertrouwen laten we ze gaan, want we weten wat ze kunnen. Tijdens
deze week zal een docent het stageadres komen bezoeken. Het is altijd leuk om jouw leerling in een andere
omgeving te zien. 
Wat fijn dat er weer uitstapjes mogelijk zijn. De kampweek kan doorgaan. Deze staat gepland van 7 t/m 10 juni in
Someren. Hoewel het nog even duurt is het wel fijn om ernaar uit te kunnen kijken. Nog ongeveer 100 nachtjes
slapen …. 

Mavo 4
Het vierde jaar, de examenklas. Het is ieder
jaar weer bijzonder om te zien hoe
verschillend leerlingen zich gedragen in zo'n
jaar. Sommigen hebben alles op orde,
leveren werkstukken ruim op tijd in, maken
huiswerk, d oen mee in de lessen en zelfs in
tussenuren duiken ze nog even in de
boeken. Anderen hebben nog nooit hun PTA
ingekeken, gaan lekker chillen in tussenuren,
omdat ze niks anders te doen hebben, en
denken dat het wel goed zal komen. Tsja,
het zal wel goed komen, maar er moet nog
wel het een en ander gedaan worden.
Daarom maar eerst de belangrijkste data op
een rijtje >

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 update over 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 
Voor de kerstvakantie hadden wij u al geïnformeerd over de projectweken die in klas 1 aan bod komen, helaas
waren deze voor de kerstvakantie komen te vervallen. Voor de voorjaarsvakantie konden de projectdagen
gelukkig wel doorgaan! Terwijl u deze nieuwsbrief leest gaat het project nog 1 lesdag door. Ter voorbereiding op
het project is WNTWEB langskomen en hebben leerlingen drie verschillende practica uitgevoerd. Bij het eerste
practicum werd er een windmolen in elkaar gezet en gekeken hoeveel energie dit opwekt en wat dat dan
betekend. Het tweede practicum ging over zonne-energie, de leerlingen hebben een huisje in elkaar gezet en het
dak bewogen t.o.v. de zon om te kijken wanneer je nu de meeste energie kan opwekken met zonnepanelen. De
laatste proef ging over aardwarmte. De leerlingen hebben water gepompt vanaf respectievelijk 3 km diep en
deze warmte omgezet in energie om het huisje te verwarmen.  
Op de website van onze school wordt na afloop van de week een impressie over het project geplaatst. Mocht u
dit willen zien, neem een kijkje morgenmiddag! 

Klas 2 
In klas 2 mavo is er de afgelopen periode een praktijkmodule gegeven. Dit is een nieuwe variant om de
leerlingen meer kennis te geven over specifieke onderwerpen. De eerste lessenserie is afgerond, later in
het schooljaar komt er nog een tweede ronde. 

https://sweelincklaan.isw.info/site/nl
mailto:win@isw.info
mailto:rnn@isw.info


Afgelopen dinsdag (22-2) is er een digitale informatieavond geweest over het kiezen van een vakkenpakket voor
de overstap van mavo 2 naar mavo 3. 
Leerlingen in mavo 2 maken hierin in de week van 14 maart een voorlopige keuze. In de week van 4 april wordt
deze keuze definitief vastgezet. 
Tijdens deze informatieavond zijn de vakkenpakketten besproken en de mogelijke gevolgen van het laten vallen
van vakken. 
De informatie staat op de site en is op ieder moment terug te lezen. Mochten er nog vragen zijn: rnn@isw.info. 
 
Klas 3 
Afgelopen dinsdag (22-2) is er een digitale informatieavond geweest over het kiezen van een profiel voor mavo 4.
Leerlingen in mavo 3 maken hierin in de week van 14 maart een voorlopige keuze. In de week van 4 april wordt
deze keuze definitief vastgezet. 
Tijdens deze informatieavond zijn de profielen besproken en de mogelijke gevolgen van het laten vallen van
vakken en de voordelen van een extra vak. 
 
Alle informatie is terug te lezen op de site. Mochten er nog vragen zijn: rnn@isw.info 

Klas 4 
Het jaar vliegt voorbij, klas 4 gaat al richting de laatste tentamenweek op de Sweelincklaan. Een vervolgstap
komt steeds dichterbij, richting het mbo of naar de havo. 
De leerlingen voor de havo hebben zich ingeschreven via de decaan op de Sweelincklaan, binnenkort vindt de
overdracht plaats. 
Voor de leerlingen die richting het mbo gaan is het belangrijk om te weten dat veel scholen werken met de datum
1 april, voor deze tijd moet een leerling ingeschreven zijn bij een vervolgopleiding. 
Op de site van school staat een poster met de resterende open dagen, mochten er vragen zijn: rnn@isw.info.
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