
 

 

Nieuwsbrief
APRIL 2022

Vanuit de schoolleiding
Met de vakantie voor de deur betekent het dat we alweer bij
de laatste periode van het schooljaar zijn aangekomen. De
eindexamens beginnen in de week na de meivakantie en
de leerlingen en hun docenten zijn hard bezig met het
oefenen van examens. Na de vakantie staat ook De SWLN
Parade weer op het programma. Op woensdag 11 mei
hebben we gelukkig weer ons festival vol muziek,
workshops en veel activiteiten. Een heuse foodmarket is er
ook! De opbrengst is bestemd voor Oekraïne. Ook op het
programma in de laatste periode: sportdagen, een trip naar
Blijdorp voor klas 1 en als vanouds een activiteitendag om
het jaar mee af te sluiten. We kijken er naar uit!

We wensen iedereen een fijne meivakantie!
 

In deze nieuwsbrief:

Personeelszaken

Cultuurreis klas 4

Kampweek klas 3

Excursie Blijdorp klas 1 

Examennieuws

LOB

GDD / SWLN Parade

Montessori

Aanmeldingen

Mavo 

Gevonden voorwerpen
 

Klik hier voor de agenda
op onze website

https://sweelincklaan.isw.info/site/nl/rooster-en-planning/agenda
https://sweelincklaan.isw.info/site/nl/rooster-en-planning/agenda


 

Personeelszaken
Per 31 mei aanstaande gaan onze collega's Sirin Tivziz (Duits) en Lotte Aarnoutse (Technisch
Onderwijsassistent) ons verlaten. Wij wensen hen veel succes bij hun nieuwe werkgevers.

Cultuurreis klas 4  
Vorige week zijn de leerlingen van klas 4 op cultuurreis geweest naar Maastricht. Wat was het geweldig om weer
ouderwets met elkaar op pad te zijn! Het weer zat erg mee en na drie intensieve dagen stapten de leerlingen moe
maar met een glimlach weer in de bus huiswaarts. De docenten merkten het direct: zo'n tripje doet wat met de
sfeer, met de band die je met elkaar hebt. En dat is weer prettig als we met elkaar moeten knokken om zo goed
mogelijk voorbereid op het eindexamen te verschijnen.



 

 

Kampweek klas 3
Van 7 t/m 10 juni gaat klas 3 op kamp naar Someren,
nabij Eindhoven. Na de meivakantie krijgen ouders
een brief met alle informatie. We hopen op net zulk
lekker weer als klas 4 in Maastricht had! 

Excursie Blijdorp klas 1
Secties biologie en mens en natuur
Op maandag 16 mei 2022 gaan alle eerste klassen naar de
Diergaarde in Rotterdam. De leerlingen krijgen opdrachten in de
gehele dierentuin, die ze als groepje moeten vervullen. Dit kan
variëren van het maken van een groepsfoto bij een bepaald dier
tot het tekenen van een onderdeel van een dier. Uiteindelijk
zullen ze veel ontdekken van allerlei soorten dieren, bekend en
onbekend.

De leerlingen moeten deze opdrachten uiteindelijk verwerken in
een digitaal antwoordformulier. Belangrijk is dus dat ze hun
mobiel goed hebben opgeladen, en dat ze schrijfmateriaal mee
moeten nemen.

Wij hopen op een leuke, leerzame en ontspannen dag.

Klas 2 is bezig met het onderwerp licht. Hierbij
voeren zij verschillende practica uit. Deze foto's

hebben tweedeklassers gemaakt waarbij ze letterlijk
tekenen met licht!



 

 

Het examen nadert...
van John Buitelaar
Na de meivakantie staat de gymzaal gevuld met tafeltjes. Het rooster is bekend en is terug te vinden op onze
website. De eindcijfers van het schoolexamen zijn dan opgestuurd naar de DUO.
De spanning stijgt bij kandidaten maar zeker ook bij ouders. Na de meivakantie starten we met de kandidaten
voor het examen biologie op 12 mei. De kandidaten worden uiterlijk een kwartier voor aanvang in de gymzaal
verwacht.
Gaat het allemaal wel lukken na de jaren met Corona? In de laatste weken kan er nog een heleboel kennis
worden vergaard. Oefenen en oefenen is het devies. In de ELO en op internet is voldoende oefenstof te vinden.
Als de kandidaten hun examenwerk hebben ingeleverd gaan de docenten aan de slag om het werk na te kijken.
Daarna wordt het opgestuurd naar een andere school die het nogmaals nakijkt. Uiteindelijk is er een eindscore.
Op 9 juni kunnen we de eindscores omzetten in een cijfer. Dan pas wordt duidelijk wie er geslaagd zijn en wie
niet. Eerder informeren heeft geen zin. De geslaagde kandidaten worden die middag op school verwacht.
Laten we hopen op een goede uitslag.
De week erna begint het tweede tijdvak. Ook hiervan is het rooster te vinden op onze website. Dan begint het
verhaaltje opnieuw. Na de uitslag op 1 juli gaan we ons opmaken voor de diploma-uitreiking. Deze vindt plaats op
5 juli.
Daarna is er nog een derde tijdvak voor degene, die nog moeten slagen, en nog recht hebben op een herkansing.
Kortom, het worden spannende weken.

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 voorjaarsvakantie was het eerst project in leerjaar 1 succesvol verlopen. Het thema van het eerste
project was oriënteren in het profiel techniek. Deze laatste twee lesdagen voor de meivakantie staat er een nieuw
project voor de deur, het thema nu is het profiel economie. Iedere klas heeft een inspiratie les gehad van een
bedrijf gevestigd in het Westland. Deze laatste lesdagen voor de meivakantie zijn leerlingen in groepjes aan het
werk om een ‘lonely planet’ te ontwerpen over het Westland. Wat zou je als toerist in deze regio echt moeten
bezoeken of ontdekken? Leerlingen gaan zich deze laatste twee lesdagen hierover buigen. Er wordt naast
samenwerken aandacht besteedt aan digitale vaardigheden, onmisbaar in deze tijd!   
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! 



 

GoedeDoelenDag en SWLN Parade - 11-05-2022
Op woensdag 11 mei staat de GoedeDoelenDag weer op de planning. Op deze dag
proberen we als school zo veel mogelijk geld op te halen voor het goede doel en ons
in te zetten voor anderen. Dit jaar is het gekozen goede doel Giro555. In aanloop
naar deze dag kiezen leerlingen in het mentoruur een activiteit uit en laten zich
hiervoor door familie, vrienden en kennissen sponsoren. Dit geld verzamelen we op
de dag en hierna gaan alle klassen 1 tot en met 3 naar hun activiteit. Deze
activiteiten zijn allemaal sportief van aard en hierbij kunt u denken aan activiteiten bij
sportscholen, dans, survival, skiën/snowboarden en nog veel meer leuke opties!

Deze dag eindigen we met ons jaarlijkse festival: De SWLN Parade! Na twee jaren
zonder parade zijn we enorm blij dat we dit jaar weer mogen. Tussen 16:30 en 21:00
is er in school voor iedereen die wil komen kijken van alles te zien, beleven en doen.
Hierbij moet u denken aan bandjes, zangers/zangeressen, foodmarket, karaoke,
workshops, rad van avontuur en nog veel meer. De opbrengst van dit festival gaat
samen met de opbrengst van de GoedeDoelenDag naar het goede doel. Kaartjes
voor dit festival zijn aan de deur te koop en kosten 5 euro. Mocht u het leuk vinden
dan bent u van harte welkom!

vervolg LOB
Klas 2 
In klas 2 zijn de vakkenpakketten voor klas 3 gekozen. De leerlingen hebben na hun voorlopige keuze nu ook een
definitieve keuze gemaakt. Er vakken voor volgend jaar staan nu dus vast.
 
Klas 3 
De leerlingen in klas 3 hebben hun profiel, met bijbehorende vakken, gekozen voor klas 4. De leerlingen weten nu
dus welke vakken ze volgend jaar gaan volgen. Klas 4, het examenjaar, is een bijzonder jaar. In het examenjaar
hebben leerlingen minder vakken, maar deze vakken volgen ze vaak wel meer uur per week. 

Klas 4  
De examens gaan bijna beginnen, de meivakantie zal anders zijn dan anders, er zal een hoop geleerd moeten
worden. We wensen alle leerlingen natuurlijk erg veel succes! 



 

Een periode in de montessoristroom is weer voorbij gevlogen...
Het afronden van de periode qua toetsen en bewijzen zorgt altijd voor de nodige druk, maar de meeste leerlingen
liggen goed op schema. Belangrijk om alles af te ronden en als er problemen zijn hulp te vragen aan de docent of
mentor, daar zijn ze voor. De herkansingen zijn na de meivakantie weer ingepland. De volgende periode is qua
afronding en herkansingen strak gepland, dat is belangrijk om te weten. Zorg dat je goed bij blijft lopen!
De docenten hebben de afgelopen periode ook weer hard gewerkt en afgestemd op het thema rubrics. Daar
hebben we afspraken overgemaakt met het team om dit in het vervolg nog beter te doen. Binnen de vaksecties op
de SWLN is gesproken over de aansluiting van de leerlingen die naar mavo 3 gaan en er is ook een grote
delegatie van de Gasthuislaan op bezoek geweest om over de aansluiting op 3HV te spreken en afspraken te
maken. Mooie overleggen met concrete acties. Bij de afspraak met de Gasthuislaan waren Tara, Mara en Paul
aanwezig die een vragenvuur van de collega’s op zich afkregen. Knap hoe ze dat deden. Onder andere voor dit
overleg, maar ook voor voorlichting e.d. heeft onze communicatiestagiaire een filmpje gemaakt over de
montessoristroom. Ook leuk voor jullie om te bekijken! Klik hier voor het filmpje

De band heeft een spetterend optreden in de Naald
gegeven. Wat ben ik trots op ze hoe ze daar stonden,
allemaal op hun eigen manier. Buitengewoon knap voor
zo’n volle zaal. 

https://youtu.be/J2XEWH-pNqM
https://youtu.be/J2XEWH-pNqM


 

 

Mavo nieuws
Mavo 1 
De laatste dagen voor de meivakantie is klas 1 lekker bezig met het project Economie. Niet werken uit de gewone
schoolboeken, maar even iets anders. Fijn dat het weer mogelijk is.  

Het grote verkleedfeest was zeer geslaagd. Blije leerlingen, blije docenten die samen plezier maken. Ook heel
belangrijk in een school. 

Daarnaast hebben we de ‘gewone’ lesdagen waarop leerlingen lekker aan het leren zijn. 
Je ziet in het gedrag van onze ‘eerstejaars’ dat ze al bijna brugpieper af zijn. Ze voelen zich thuis en hebben hun
draai gevonden. 

Mavo 2 
Het vakkenpakket is gekozen. Altijd weer spannend, en kies je wel of niet een extra vak? Gelukkig is dat
keuzeproces achter de rug. Nu kan alle aandacht weer uitgaan naar goede cijfers om over te kunnen gaan. 

Mavo 3 
De profielkeuze is gemaakt. Voor leerlingen die weten wat ze na deze school willen, was het een makkelijke keus.
Maar als je helemaal niet weet wat je worden wilt, dan is het lastiger. Na de meivakantie moet er nog wel hard
gewerkt worden, want we zijn er nog niet. Gelukkig is er ook tijd voor ontspanning, want er staat weer een
werkweek gepland.  

Aanmeldingen
Weer een jaar zonder Open Huis, maar met rondleidingen, digitale voorlichting, filmpjes, de website en jullie
verhalen. Heel spannend wat dan het resultaat wordt, maar we zijn heel blij met 190 nieuwe aanmeldingen. We
krijgen 4 klassen in de reguliere stroom en 3 klassen in de montessoristroom en hopen dat al deze nieuwe
leerlingen een mooie schooltijd bij ons krijgen. We hebben alle dossiers doorgenomen en ontmoeten onze nieuwe
leerlingen eind juni, daar kijken we nu al naar uit!



 

  

vervolg mavo nieuws
Mavo 4 
De laatste loodjes …. Veel leerlingen gaan met een prachtige cijferlijst het examen in. Om trots op te zijn! Voor
een gedeelte van de leerlingen zijn de laatste loodjes erg zwaar. Toch is het nog even volhouden. Na een
gezellige BBQ start de vakantie. Na de vakantie nog maar drie dagen les en dan examen. Ik hoop dat de vakantie
goed gebruikt gaat worden …. We wensen ouders en leerlingen veel sterkte, maar natuurlijk ook een vakantie om
goed uit te rusten. 

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

