
Nieuwsbrief
Oktober 2022

Vanuit de schoolleiding

Beste ouders, 
  
In augustus ben ik gestart als interim-directeur. Inmiddels is er gelukkig een
vaste directeur gevonden die per 1 januari 2023 zal starten. Hier hebt u
inmiddels bericht over ontvangen. 
  
Als interimmer zie ik vele verschillende scholen. Wat hier echt opvalt is de
betrokkenheid die er is op de leerlingen. Leerlingen worden echt gezien en
gekend. Ik verwacht dat u dit herkent. 
  
Komende maanden gaat gewerkt worden aan het nieuwe schoolplan 2023-
2026. Dit doen we met docenten, ouders uit de ouderraad, leerlingen uit de
leerlingenraad en de MR. 
Wij staan altijd open voor advies en input van alle ouders.  Wanneer u
suggesties hebt dan staan wij open voor uw input. Die kunt u mailen naar
bdg@isw.info.  
  
We wensen de leerlingen (en u indien van toepassing) een fijne herfstvakantie! 
  
Met vriendelijke groet, 
Gerard den Besten 
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Personeel
In de afgelopen periode is bij 3 collega’s van onze locatie de ooievaar
langs geweest. Marc de Hoog is voor de tweede keer vader geworden
van een dochtertje; Alaïa. 
Mats en Nathalie van Loon, beiden werkzaam op ISW Sweelincklaan,
hebben hun vierde dochter Floortje mogen verwelkomen. 
Wij wensen allen veel geluk! 

Wij zijn blij dat wij een nieuwe collega mogen verwelkomen binnen de sectie lichamelijk opvoeding. Wendy de Boon heeft op
donderdag 20 oktober haar eerste lessen gegeven. Zij zal tot de kerstvakantie op de donderdagen de sportlessen geven. 

 Was regelmatig de handen 
 Hoest en nies aan de binnenkant van de elleboog  
 Gebruik papieren zakdoekjes die direct daarna weggegooid worden  
 Schud geen handen  

Corona 
Helaas is Corona nog niet voorbij. We willen aandacht vragen voor onderstaande punten. 
Hygiëne  
We vragen extra alertheid van iedereen op de naleving van de instructies omtrent hygiëne:  

 Actuele informatie op onze website  
Via onze website (onder het kopje onze school – veel gestelde vragen m.b.t. Corona) houden wij u op de hoogte van de
actuele ontwikkelingen. Ook informeren we u per e-mail als er gewijzigde omstandigheden zijn. Houd deze daarom goed in de
gaten.   
Vragen 
Heeft u vragen over de informatie in deze brief? Neem dan contact op met de administratie van onze school, dagelijks
bereikbaar onder schooltijden. Zij kunnen u doorverwijzen naar de juiste persoon voor uw vraag. Ook kunt u een e-mail
sturen naar sweelincklaan@isw.info. 
 
Voor informatie over het testen: Zelftesten en het coronavirus 

Financien
Begin oktober heeft u, wat later dan gepland, van ons de factuur ontvangen voor de activiteitenbundel. Wij geven dit jaar de
mogelijkheid om de factuur in 2 termijnen te betalen (oktober en december). U zult automatisch een bericht ontvangen
wanneer er een termijn afloopt. 
Vanuit Lucas Onderwijs staat er vast dat er in de week voor de herfstvakantie de factuur voor ouderbijdrage verstuurd wordt.
Deze factuur ontvangt u deze week van ons. Omdat wij begrijpen dat er meerdere facturen in korte tijd verstuurd zijn/worden,
zullen wij de betaaltermijn voor de ouderbijdrage verlengen, zodat u deze eventueel ook aan het begin van het nieuwe jaar
kan betalen. Als u hier nog vragen over heeft, dan horen wij dat graag. 

https://sweelincklaan.isw.info/site/nl
mailto:sweelincklaan@isw.info
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/gebruik-en-resultaat-corona-zelftest
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Mavo 
van Gerrie Verweij 
En dan is het alweer bijna vakantie. De tijd van de zomervakantie tot de herfstvakantie was lang. Als school in de regio
Midden Nederland zijn we als eerste weer aan de slag gegaan. Negen weken later kijken we terug en constateren dat de tijd
voorbij is gevlogen. Er is dan ook veel gebeurd.   

Onze leerlingen zijn gestart. Voor leerjaar 1: op een nieuwe school. we leren de leerlingen in deze periode steeds een beetje
beter kennen. Voor alle leerjaren: in een nieuwe klas met een nieuwe mentor. Dat is altijd spannend. Want, wat zal dit jaar
jou brengen. Alle ouders hebben kennis kunnen maken met de mentor van hun zoon/dochter, in een persoonlijk gesprek of
tijdens een informatieavond.
 
Na de eerste week met voor ieder leerjaar een introductieactiviteit zijn we serieus aan de slag gegaan. Een lesrooster om
goed in de gaten te houden, want iedere dag kan er weer anders uitzien. Magister helpt ons allen daarbij. 

Bij het gewone rooster hoort ook de lesuitval, want zowel de ‘gewone’ griep als het coronavirus spelen nog steeds een rol in
ons leven. We ventileren in alle lokalen om de frisse lucht binnen te houden. Gelukkig is de temperatuur buiten nog behoorlijk
aangenaam, zodat onze leerlingen zonder jas in het lokaal kunnen zitten.  

Ook de reizen zijn weer opgestart. Klas 3 is op werkweek geweest. In Hengelo hebben onze leerlingen Hengelo en omgeving
onveilig gemaakt. Moe en voldaan kwamen allen terug, maar zeker vervuld van nieuwe indrukken, ervaringen en een gevoel
van erbij horen. Tsja, daarna moet er wel weer gewerkt worden …. 

Klas 4 ging op reis. Bestemming Londen en Praag. Een ervaring om nooit te vergeten. Via polarsteps hebben we de reis
kunnen volgen en konden we op afstand meegenieten. Na ontspanning volgt inspanning. De week voor de herfstvakantie zijn
we gestart met de eerste schoolexamenperiode. Bij de start van het eerste tentamen oogden de leerlingen opvallend
gefocust. Dat is positief. We hopen natuurlijk op goede resultaten. 

Natuurlijk kunnen we in de maand oktober niet om Halloween heen.  Op 13 oktober was het griezel-kostuumfeest voor de
onderbouw.  Wat heerlijk om weer met elkaar te kunnen feesten. En wat was het een prachtig feest! 

We gaan straks genieten van de herfstvakantie. Ik hoop dat iedereen op zijn of haar eigen wijze uit kan rusten. Maak er een
mooie week van. Geniet van de rust, de regen, de natuur, van elkaar, en zeker, als de tijd verzet wordt, van dat ene uurtje
waarop we langer kunnen slapen! 

Montessori
Met 7 klassen kunnen wij inmiddels echt spreken van een montessoristroom op onze school. Er zijn weer drie brugklassen
met enthousiaste leerlingen gestart. Daarnaast hebben wij drie tweede klassen, die hun vervolg maken in de brede brugklas.
Daarnaast draaien wij voor het eerst de 3HV klas, ook dat is een fijne klas waarin het wel even aanpoten is voor de
leerlingen. De leerlingen die vanuit de montessoristroom naar mavo 3 zijn gegaan, hebben ook hun draai goed gevonden.
Om alle leerlingen uiteindelijk op de juiste plek te krijgen hebben wij een determinatietraject opgesteld. Dat is te vinden op de
site: LINK. 

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


vervolg Montessori
Wij zijn daarnaast als school druk bezig met de voorbereidingen van het erkenningstraject van de Nederlands Montessori
Vereniging. Dat is voor dit schooljaar echt het doel. 

Nog steeds overleggen wij geregeld met elkaar als team en stellen wij ook dingen bij. Ook gaan wij het laatste jaar in met de
klankbordgroepen. Met elkaar zullen wij het hebben over de zichtbaarheid van de brede ontwikkeldoelen en de zes
karakteristieken, om zo de montessoristroom nog beter te maken! De klankborgroep van ouders is rond met: 

Klas 1: Marleen, moeder van Noor uit 1G 
Klas 2: Nienke, moeder van Fenne 2F 
Klas 3: Diana, moeder van Lars 3G en Marianne, moeder van Paul 3G. 

Wij zijn heel blij met hun inzet voor de school! Ook met de leerlingen zijn wij compleet. Jules 1G, Daan 1F en Sophie 1E
zullen klas 1 vertegenwoordigen, Daan klas 2 en Bente klas 3. Wij gaan dit jaar voor het eerst met ouders en leerlingen
samen vergaderen, we hebben er zin in om in november met elkaar de eerste bijeenkomst te hebben. 

Examennieuws
De eerste periode van het schoolexamen loopt ten einde en wordt afgesloten met een tentamen week. Deze week is
inmiddels in volle gang. Na de vakantie zijn er nog 2 tentamendagen.
Voor ouders en kandidaten een spannende week. Zullen de resultaten brengen wat gewenst is? Is er voldoende geleerd en
geoefend? Het rooster is waarschijnlijk opgehangen op een zichtbare plaats in huis zodat iedereen weet wanneer de
kandidaat op school wordt verwacht. De kandidaat wordt ruim op tijd in de klas verwacht zodat we op tijd kunnen beginnen.
Als de kandidaat ziek is moet dit aan de administratie worden gemeld voordat het tentamen begint.
De cijfers zullen in Magister geplaatst worden in de kolommen van P6. De cijfers in P5 zijn niet meetellende cijfers, maar
hieraan kunt u wel zien of de kandidaat bij is met zijn werk. In de laatste kolom kunt u het beste zien hoe de
examenkandidaat gemiddeld staat.
Na de schoolexamenweek ontvangt u een digitaal rapport waarop de voorlopige eindlijst, tussenstand, staat. De kandidaat
mag 1 vak herkansen, mits deze herkansbaar is. Het hoogste cijfer telt.
Laten we hopen dat de kandidaat een goed start heeft gemaakt. 

Rapporten
Dit jaar krijgen de mavo-leerlingen een primeur voor wat betreft de rapporten! Voor het eerst worden deze rapporten niet
meer op papier uitgereikt, maar ontvangen de leerlingen en ouders een mail met daarin het digitale rapport. Voor het
eindrapport wordt hiervan afgeweken. Het eindrapport wordt nog wel gedrukt en overhandigt aan de leerlingen. 

De leerlingen in de montessori-stroom krijgen het rapport zoals vorig jaar nieuw is ingegaan. Zij ontvangen de periode
afsluitende cijferlijsten, simulise en de docent opmerkingen op papier om deze zelf toe te voegen aan hun persoonlijke map. 

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


Profielwerkstuk
Alle leerlingen in klas 3 zijn via de mentor geïnformeerd over het maken van een profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een
combinatie van werkstuk en presentatie. Het werkstuk moet gaan over een onderwerp waarin zij geïnteresseerd zijn en dat
direct gelinkt is met hun snuffelstage in maart. Op 7 november moet zij het onderwerp van het profielwerkstuk ingeleverd
hebben en op 21 november moet hun stageplek bekend zijn. Vanaf deze datum krijgen de leerlingen de tijd, deels op
school, om aan hun werkstuk te gaan werken onder begeleiding van een collega. Eind mei wordt het profielwerkstuk
afgesloten met een presentatie waarbij ouders van harte welkom zijn.

Bezoek bibliotheek
Lezen is belangrijk! In de lessen Nederlands besteden we elke dag
aandacht aan lezen. In de week van 13 september heeft klas 1 een bezoek
gebracht aan bibliotheek Westland in ’s-Gravenzande. Hier kregen de
leerlingen uitleg over leuke en geschikte boeken voor hun leeftijd, tips voor
het lenen van materialen en alle mogelijkheden van de bibliotheek werden
besproken. Ook kregen de leerlingen een rondleiding.
Een lidmaatschap is tot 18 jaar gratis en een aantal leerlingen werd direct
lid. Superleuk!

Maatschappelijke stage
Op de Sweelincklaan vinden we het belangrijk dat leerlingen een steentje bijdragen aan de maatschappij. Iedereen is hier
immers een onderdeel van. Om deel te laten nemen aan de wereld om hen heen gaan de leerlingen van leerjaar 2 op
maatschappelijke stage. Voor het eind van het schooljaar moet iedere leerling zijn of haar stage hebben gelopen.
Door het lopen van de maatschappelijke stage doen leerlingen ervaringen op die hen voorbereid op hun carrière en
deelname aan de maatschappij. Daarom is de maatschappelijke stage een onderdeel van het LOB (loopbaanoriëntatie en
begeleiding). Deze stage sluit aan op de stage die de leerlingen in klas 3 gaan lopen.
Iedere leerling loopt 25 uur stage buiten de reguliere lessen om. Tijdens de XL-lessen van januari t/m maart kunnen
leerlingen een deel van hun stage lopen, daarnaast zullen ze ook een paar uur van hun eigen tijd eraan besteden.
Leerlingen hebben ook een opdrachtenboekje met hierin opdrachten over hun stage. In overleg kan al eerder worden
begonnen aan de stage, bijvoorbeeld in vakanties. Activiteiten die leerlingen kunnen uitvoeren zijn: helpen bij een sportclub,
de scouting of de kerk, doen van vrijwilligerswerk voor bijvoorbeeld kinderen of ouderen, organiseren van activiteiten etc.
Sommige leerlingen doen al vrijwilligerswerk, dit kunnen zij gebruiken als stageplek. 
Het is belangrijk dat leerlingen een onbetaalde stageplek zoeken en iemand die hen daarbij begeleidt. Deze persoon helpt
hen bij de uitvoering en tekent hun aanwezigheid af.
Voor de leerlingen die geen stageplek kunnen vinden, komt Vitis Westland langs om uitleg te geven over de
vrijwilligersvacature bank die online te vinden is.
De eerste leerlingen zijn al op stage geweest en met positieve verhalen teruggekomen. Wij kijken uit naar nog meer leuke
ervaringen! 
Voor vragen over maatschappelijke stage kan contact worden gezocht met mevrouw Van Luijk (lkl@isw.info) 

https://sweelincklaan.isw.info/site/nl
https://www.bibliotheekwestland.nl/
mailto:lkl@isw.info


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 mevrouw van Wingerden: win@isw.info of meneer van
Reenen: rnn@isw.info.  

ONDERBOUW 
In leerjaar 1 wordt breed gestart met de oriëntatie op vervolgkeuzes na de mavo/havo/vwo. Na de herfstvakantie wordt
begonnen met het kennismaken van profielen die in de bovenbouw gekozen kunnen worden. 
De eerste profielen die centraal staan zijn het profiel techniek en economie. Tijdens de mentorlessen wordt hier de komende
periode aandacht aan besteedt. Er wordt gekeken naar beroepen die bij deze profielen passen, maar ook naar bedrijven die
hierin werkzaam zijn en hoe de vakken op school hierbij helpen. Ook zullen de laatste lesdagen voor de kerstvakantie
geheel in het thema staan van deze profielen. Alle vakken leveren een bijdrage aan deze projectweek. 
Later in het schooljaar staan de twee andere profielen centraal (zorg&welzijn en landbouw).

In leerjaar 2 staat na de herfstvakantie de profielmiddag op de planning. Op dinsdag 8 november zijn leerlingen uit leerjaar 2
in de middag lesvrij om bedrijfsbezoeken af te leggen. De leerlingen hebben reeds een keuze gemaakt welke 2 bedrijven
worden bezocht. Een oriëntatie op de werkvloer om de profielen in de praktijk bij bedrijven te ervaren. Het informatieboekje
kan HIER worden bekeken. 

BOVENBOUW 
Sollicitatietraining
Op 16 en 17 november krijgen leerlingen uit klas 3 een sollicitatietraining. Vorig jaar zijn we hiermee begonnen en dit bleek
een groot succes te zijn. Komend jaar wordt dit weer gedaan. Hoe kom je binnen? Wat zeg je? Hoe gedraag je je? 

Op een grappige manier worden meerdere scenario's gespeeld, waar leerlingen soms ook deel aan nemen.

Stage/PWS
 Leerlingen in klas 4 die het PWS nog niet hebben afgerond in klas 3 zijn hard bezig het PWS af te ronden.
Voor de leerlingen die nu in klas 3 zitten staat voor komend jaar het PWS én de stageweek op het programma. 

Stage klas 3:
Uiterlijk 21 november moeten leerlingen bij hun mentor hebben gemeld waar ze stage gaan lopen, hier hebben leerlingen
een invulblad voor gehad- welke eventueel ook nog op Magister Elo staat.
Naast dit invulblad moeten leerlingen ook via google Forms aangeven waar ze stage gaan lopen.

https://sweelincklaan.isw.info/site/nl
mailto:win@isw.info
mailto:rnn@isw.info
https://sweelincklaan.isw.info/site/documents/4108/profielmiddag-8-november-22-swln.pdf


vervolg LOB
PWS klas 3:
Leerlingen gaan in klas 3 beginnen aan het profielwerkstuk. Er zijn boekjes uitgedeeld waar de complete planning is te
vinden.
Op 7 november moeten leerlingen bij WNT of TGR aangeven met wie ze samenwerken en wat het onderwerp is waar het
PWS over gaat.

MBO Markt 
Afgelopen jaren was er in november een beroepenmarkt op onze locatie, hier waren veel mbo-scholen aanwezig en konden
leerlingen rondlopen, vragen stellen en gastlessen bijwonen. Komend jaar wordt dit, in samenwerking met ISW
Onderneemt, in februari opgezet. Woensdag 8 en donderdag 9 februari wordt in Naaldwijk, op het World Horti Center, een
mbo-markt opgezet waar onze leerlingen naartoe kunnen om daar rond te kijken.
Naast deze markt willen we jullie adviseren eerder al een bezoek te brengen aan open dagen.

Overstap naar de havo
Voor onze leerlingen klas 4, die interesse hebben in een overstap naar de havo, hebben wij op woensdag 2 november een
informatie moment ingelast. Van 15:15 tot 16:00 geven wij informatie aan onze leerlingen, zodat zij precies weten wat er
nodig is voor een eventuele overstap.

Een bezoek aan de Gasthuislaan (en eventueel Hoogeland) staat ook op de planning, zodra hier een datum voor is wordt
dit gecommuniceerd met de leerlingen.

van de zorgcoördinator
Hieronder interessante informatie voor ouders:

Jeugdformaat Academie. Gratis online workshops over
opvoeden:

 https://www.jeugdformaatacademie.nl/week-van-de-opvoeding

Puberchallenge: gratis online pubercursus van CJG Rijnmond:

https://cjgrijnmond.nl/puberchallenge?
utm_source=netwerkregiseurs&utm_medium=email

https://sweelincklaan.isw.info/site/nl
https://www.instagram.com/wodh_hoekstee/
https://www.jeugdformaatacademie.nl/week-van-de-opvoeding
https://cjgrijnmond.nl/puberchallenge?utm_source=netwerkregiseurs&utm_medium=email


Roosterzaken
Voor heel leerjaar 1 en 2 gaat na de herfstvakantie XL starten. Er waren meer dan 20 verschillende cursussen en iedere
leerling heeft zich voor 1 cursus ingeschreven. Zes lesweken achter elkaar gaan leerlingen op woensdagmiddag aan de
slag met hun gekozen XL-les. Sommige leerlingen gaan de keuken in, andere gaan aan de slag achter een naaimachine,
weer andere leerlingen gaan dansen oftewel er is voor ieder wat wils! Wij kijken uit naar een leerzame eerste XL periode! 

Werkweek klas 3
Uw zoon/dochter is in de afgelopen periode met de
werkweek naar Hengelo geweest. Wij zijn benieuwd om
de ervaringen van u en uw zoon/dochter te lezen zodat wij
deze mee kunnen nemen voor het komende jaar. Wilt u de
vragenlijst via onderstaande link invullen? De vragenlijst is
geheel anoniem. 
Alvast bedankt voor uw reactie.
https://forms.office.com/r/Y6maJdYkih

Cultuurreis klas 4
Uw zoon/dochter is in de afgelopen periode met de
cultuurreis naar Londen of Praag geweest. Wij zijn
benieuwd om de ervaringen van u en uw zoon/dochter te
lezen zodat wij deze mee kunnen nemen voor het
komende jaar. Wilt u de vragenlijst via onderstaande link
invullen? De vragenlijst is geheel anoniem. 
Alvast bedankt voor uw reactie.
https://forms.office.com/r/fLn5gL7hnd

https://sweelincklaan.isw.info/site/nl
https://forms.office.com/r/Y6maJdYkih
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Schoolvakanties 2023-2024

Digitaal ziekmelden
Wanneer uw kind ziek is, kunt u hem/haar digitaal
ziekmelden via de Magister App. Hier vindt u de
instructie. Digitaal afmelden is alleen nog mogelijk voor
een hele dag, daarentegen kunt u een opmerking bij de
afmelding plaatsen voor kortdurend verzuim. De
administratie zal de melding aanpassen naar de juiste
lesuren. Kortdurend verzuim kan ook per email worden
doorgeven aan de: sweelincklaan@isw.info.

Gevonden voorwerpen
De afgelopen periode zijn er weer veel gevonden
voorwerpen bij de conciërges terecht gekomen. Mist
uw kind iets? Vraag even of hij/zij langs de conciërges
loopt. Grote kans dat het daartussen ligt!
De gevonden voorwerpen die niet voor de vakantie
opgehaald worden, schenken wij aan een goed doel.

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar de administratie van ISW Sweelincklaan: 
sweelincklaan@isw.info of bel 0174-414400.

woensdag 14 december 2022
vrijdag 24 februari 2023

Studiedagen (leerlingen zijn vrij):

Wist u dat...
 

....er na schooltijd de mogelijkheid is om onder begeleiding
van een docent aan het schoolwerk te werken? Leerlingen

kunnen zich hiervoor melden bij hun mentor.
 

https://sweelincklaan.isw.info/site/nl
https://sweelincklaan.isw.info/site/documents/2548/isw-brief-digitaal-afmelden.pdf
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