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Wat een rare start van het schooljaar hebben we achter de rug. Waar we deze 
zomer met elkaar hoopten dat de coronaperiode bijna voorbij was, lijkt het nu 
toch langer te duren.
De coronamaatregelen leiden tot veel onduidelijkheden en wijzigingen in het 
rooster. Een rooster dat ook nog niet geheel klaar was bij de start van het school-
jaar. Dat is gelukkig opgelost. En de onduidelijkheden rond de coronamaatrege-
len hopen we te hebben opgelost met een beslisboom. Deze staat in deze nieuw-
brief en op de website en kunt u raadplegen als u zich afvraagt wat u moet doen, 
bijvoorbeeld kan een leerling naar school of niet. 
Dat de coronaperiode nog niet voorbij is, betekent dat wij als school voor de taak 
staan om hier een goede weg in te vinden. Vanaf maandag 5 oktober dragen 
alle leerlingen en medewerkers in de gangen en in de aula een mondkapje en 
een gelaatscherm of een mondkapje tijdens de praktijklessen We blijven logisch 
nadenken hoe we de ruimten met elkaar zo goed mogelijk kunnen gebruiken. We 
willen wel fysiek afstand houden, maar er ook met elkaar voor zorgen dat ieder-
een erbij hoort. Zorgt u met ons mee?
We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat leerlingen die 
klachten ervaren niet naar school komen. Als een leerling positief getest wordt 
op corona, hebben we met de GGD  overleg over de te nemen maatregelen. Wij 
merken, dat wij daarin soms zelfs wat strenger handelen dan de GGD. 

Met welke klachten komen leerlingen niet naar school?
Klachten zoals:
Verkoudheidsklachten, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 
(licht) hoesten.
Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstoppingen).
Kortademigheid/benauwdheid
Verhoging óf koorts boven de 38 graden.
Heeft één van de gezinsleden koorts, houd dan ook uw kind thuis.
Leerlingen die op school (lichte) klachten vertonen, worden naar huis gestuurd. 
De school neemt in dit geval contact met u op. Mocht uw kind niet direct op 
eigen gelegenheid naar huis kunnen komen, dan is op school een aparte ruimte 
beschikbaar om te wachten tot hij/zij kan worden opgehaald.

Hygiëne.
We vragen extra alertheid van iedereen op de naleving van de instructies 
omtrent hygiëne:
Was regelmatig de handen.
Hoest en nies aan de binnenkant van de elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes die direct daarna weggegooid worden.
Schud geen handen.

Samen krijgen we corona onder controle. 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 



Algemeen
Nieuws 
Van onze school

Terug naar het begin

Praktische opdrachten wiskunde.

Bij ons op school, ISW Westland Vakcollege, staat DOEN centraal! Ook bij ons 
in de wiskundeles proberen wij zoveel als mogelijk DOEN te verwerken in onze 
lessen.

Zo doen wij elke wiskundeles iets praktisch in het klein. En zorgen we elk 
hoofdstuk voor een grote praktische eindopdracht. 

Zie hier een aantal voorbeelden: 
   

Foto 1:  Aanzichten tekenen van een eigen gemaakt bouwwerk. 

Foto 2:  Een piramide maken van rietjes. 
De opdracht: maak een piramide met 8 ribben en 5 hoekpunten. 

Foto 3:  De uitslag van een kubus kleuren, waarbij de vissen die tegen 
elkaar komen dezelfde kleur moeten hebben. Daarna de kubus ook in elkaar 
zetten, dus knippen en plakken. 

Wij hopen dat jullie hiermee een beeld krijgen van wat wij doen in de wiskun-
deles, naast het gewone werk uit het boek. 

Groetjes mevrouw Kroon en mevrouw van Neijhof. 
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Introductiedagen klas 3
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De meeste leerlingen komen met de fiets naar school. Een aantal 
komt met de scooter of met het openbaar vervoer. 
Maar er zijn er ook die de boot pakken!
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Stewards

In de eerste weken van het schooljaar hebben alle klassen een les gevolgd 
over de inzet van Stewards op onze school. De leerlingen van  klas 4 heb-
ben een steward training gehad.
Stewards spreken medeleerlingen tijdens de pauze positief aan op (on)
gewenst gedrag en in samenwerking met de medewerkers van de school 
worden de doelen nagestreeft, zoals een schone kantine, het signaleren van 
pestgedrag en orde op het schoolplein. 
Klas B4a mocht afgelopen week de spits afbijten. Zij waren voor iedereen 
goed te herkennen met hun blauwe bodywarmers.
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Sector
Zorg & Welzijn 
Zorg & Welzijn (Z&W)
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Deze dames genieten van de soep die zij zelf hebben 
gemaakt. Brood en drinken erbij maakt het compleet!
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Open Dagen 
2020/2021
Regio Haaglanden

bekijkjetoekomstnu.nl

Open Dagen 
2020/2021
Regio Haaglanden

Oktober 2020

Di 13 ROC Mondriaan Leeghwaterplein/Tinwerf 16.00 –20.00

Wo 28 SVO vakopleiding food 18.00 –20.00

Do 29 Techniek College Rotterdam 15.00 –20.00

Za 31 Leidse instrumentmakers School 09.00 – 13.00

November 2020

Ma 2 mboRijnland 18.00 – 21.00

Vrij 6 STC mbo college 17.00 –20.30

Vrij 6 Zadkine 16.00 –20.00

Za 7 Zadkine 10.00 – 14.00

Di 10 ROC Mondriaan m.u.v. Naaldwijk 15.00 –20.00

Do 12 Albeda 15.00 –20.00

Vrij 13 Wellant mbo 16.00 –20.00

Za 14 Hout- en Meubileringscollege 10.00 – 14.00

Di 24 Grafisch Lyceum Rotterdam 18.00 – 21.00

Wo 25 Lentiz MBO 16.00 –20.00

Wo 25 MBO Westland 16.00 –20.00

Vrij 27 MBO College Airport 16.00 –20.00

Za 28 MBO College Airport 10.00 – 14.00

December 2020

Wo 2 STC mbo college 15.00 –20.30

Bekijk Je Toekomst Nu beurs 2020
14 en 15 december World Forum The Hague

Januari 2021

Do 7 Leidse instrumentmakers School 16.00 –20.00

Wo 13 SVO vakopleiding food 18.00 –20.00

Vrij 15 Hout- en Meubileringscollege 17.00 – 21.00

Vrij 15 Kappersacademie Hair Point 18.00 – 21.00

Vrij 15 Lentiz MBO Maasland 19.00 – 21.00

Vrij 15 Zadkine 15.00 –20.00

Za 16 Hout- en Meubileringscollege 10.00 – 14.00

Za 16 Kappersacademie Hair Point 10.00 – 13.00

Za 16 Lentiz MBO Maasland 10.00 – 12.00

Za 16 Zadkine 10.00 – 14.00

Vrij 22 Albeda 15.00 –20.00

Vrij 22 Techniek College Rotterdam 15.00 –20.00

Vrij 22 Wellant mbo 16.00 –20.00

Za 23 Albeda 10.00 – 14.00

Za 23 Techniek College Rotterdam 10.00 – 14.00

Do 28 MBO College Airport 16.00 –20.00

Za 30 Grafisch Lyceum Rotterdam 10.00 – 15.00

2021
WEGWIJS

IN HET

MBO
REGIO HAAGLANDEN

MBOVMBO

Za 30 Kronenburgh MEAO College 11.30 - 14.00

Za 30 STC mbo college 10.00 – 15.00

Februari 2021

Di 2 ROC Mondriaan m.u.v. Naaldwijk 15.00 –20.00

Do 4 MBO Westland 16.00 –20.00

Za 6 mboRijnland 10.00 – 14.00

Maart 2021

Ma 1 mboRijnland Infomoment 16.00 – 18.00

Do 4 Hout- en Meubileringscollege 15.00 – 19.00

Do 4 MBO Westland Inloopdag 16.00 – 18.00

Di 9 ROC Mondriaan m.u.v. Naaldwijk 15.00 –20.00

Di 9 Techniek College Rotterdam 15.00 –20.00

Di 9 Zadkine 15.00 –20.00

Wo 10 STC mbo college 14.00 –20.00

Do 11 Kappersacademie Hair Point 18.00 – 21.00

Za 13 Leidse instrumentmakers School 09.00 – 13.00

Di 16 Lentiz MBO Maasland 19.00 – 21.00

Do 18 Albeda 15.00 –20.00

Vrij 19 Wellant mbo 16.00 –20.00

Do 23 MBO College Airport 16.00 –20.00

Do 23 MBO Westland Inloopdag 16.00 – 18.00

Wo 24 SVO vakopleiding food 18.00 –20.00

April 2021

Do 15 Wellant mbo Rijswijk 13.00 – 19.00

Vrij 16 STC mbo college 17.00 –20.30

Di 20 ROC Mondriaan Leeghwaterplein/Tinwerf 16.00 –20.00

Mei 2021

Wo 12 mboRijnland Online infomoment 16.00 – 18.00

Ma 24 Zadkine Alleen vakschool Schoonhoven 10.00 – 17.00

Di 25 Techniek College Rotterdam Infomiddag 14.00 – 17.00

Juni 2021

Wo 2 STC mbo college Infomiddag 15.00 – 18.00

Do 3 Wellant mbo Rijswijk 15.00 – 17.00

Di 8 ROC Mondriaan Leeghwaterplein/Tinwerf 16.00 –20.00

Do 17 Techniek College Rotterdam Infomiddag 14.00 – 17.00

Vrij 18 mboRijnland Infomoment 16.00 – 18.00

Wo 23 SVO vakopleiding food 18.00 –20.00

Juli 2021

Ma 5 mboRijnland Online infomoment 10.00 – 12.00

In verband met het coronavirus gaan de open dagen misschien
niet door of vinden ze in aangepaste vorm plaats. Check voor 
de laatste info altijd de websites van de mbo-scholen.

18.00 20.00

10.00 – 12.00
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Van het decanaat.

Voorlichting MBO scholen.

Dit schooljaar zullen er veel voorlichtingsevenementen beperkt of online 
plaatsvinden.
Hierdoor zal het maken van een keuze voor een vervolgopleiding misschien 
wat moeilijker worden. Natuurlijk worden onze leerlingen door de mentor 
hierin ondersteund en zal zo nodig ook de schooldecaan worden 
ingeschakeld.

Eén van de belangrijkste middelen bij de schoolkeuze is de poster van de 
open dagen op de Mbo’s in de regio Haaglanden.
Hiernaast is de website van Bekijkjetoekomstnu.nl een absolute aanrader!!!!
Hier staat alle informatie rondom de overstap naar het MBO: van beroepen-
filmpjes tot video’s over de aanmelding en intake!

https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/lobbox-vmbo

De MBO gids is te vinden via onderstaande link:

https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/lobbox-vmbo/mbo-gids-gids-en-les
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Specifiek nieuws van de Mbo’s:

Grafisch lyceum

Bekijk de video’s:

Leer het Grafisch Lyceum Rotterdam kennen in 1 minuut: 
https://www.youtube.com/watch?v=mvpuP8DnefU&feature=emb_title

Voorlichting over alle opleidingen in 10 minuten: 
https://www.youtube.com/watch?v=0DtvUQUXf0E&feature=youtu.be
 
Bezoek de online open dagen.
 
We organiseren dit schooljaar geen open dagen op locatie, maar wel online:
Dinsdag 24 november 2020 van 18 tot 21 uur
Zaterdag 30 januari 2021 van 10 tot 15 uur
Voor deze online open dagen moeten de leerlingen zich vooraf aanmelden 
via de website. Dit kan naar verwachting vanaf eind oktober. Houd de website 
www.glr.nl hiervoor in de gaten.

Vraag een brochure aan:
Leerlingen kunnen een brochure met alle opleidingsinformatie aanvragen via 
deze link: .https://www.glr.nl/mbo/studeren/brochure-aanvragen

MBO Rijnland

Open dag 5 oktober

Deze avond nu niet meer op locatie maar online, via Lifestream wordt aange-
boden.

De ouders kunnen/moeten zich hier nog steeds wel voor aanmelden per loca-
tie via onderstaande link:

https://mborijnland.nl/infomoment-voor-ouders/


