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Onze missie: "Iedere leerling met gerichte aandacht uitdagen om op zijn of haar
niveau het beste uit zichzelf te halen, als leerling én als persoon.”

Schoolvitaminen
............................................................................................................................. ..........................................................
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Via deze nieuwsbrief wil ik u graag op de hoogte brengen van alle ontwikkelingen rondom het Zuid-West
College.
Open dagen
De open dagen hebben wij dit schooljaar anders ingericht. Zo zijn wij op woensdag 17 januari gestart met onze
eerste informatieavond. Tijdens deze avond hebben wij ouder(s)/verzorger(s) kennis laten maken met het
onderwijsconcept, de methodes die wij gebruiken en hoe wij onze leerlingen begeleiden. Deze avond hebben
we afgesloten met een rondleiding over het nieuwe leerplein. Op vrijdag 26 en zaterdag 27 januari hebben wij
onze reguliere open dagen gehad, deze druk zijn bezocht. Vanaf 10 februari is de aanmeldperiode van start
gegaan en vele leerlingen hebben de weg naar het Zuid-West College gevonden en hebben zich aangemeld.
Kwaliteit
Als school zijn wij voortdurend bezig met kwaliteit en het verder ontwikkelen van ons onderwijs en onze
begeleidingssystematiek. Zo hebben wij op woensdag 17 januari een training gehad over de “vijf rollen van de
leraar”. We vinden het belangrijk dat er een gestructureerde opbouw in de lessen zit, zodat leerlingen goed tot
leren komen.
Met elkaar spreken we over de ontwikkelingen van ons onderwijs en hoe we aan onze kwaliteitstandaarden
kunnen blijven voldoen. Na de voorjaarsvakantie hebben wij voor het onder- en bovenbouwteam een audit
georganiseerd om zo voortdurend de kwaliteit van het onderwijs te meten. Het Zuid-West College heeft enkele
ouder(s)/verzorger(s) deze dag uitgenodigd om mee te praten over kwaliteit.
Studiedag
Op donderdag 8 maart staat onze volgende studiedag op het programma. Tijdens deze studiedag werken we
aan de begeleiding en ontwikkeling van elke leerling. We vinden het belangrijk om een optimale en heldere
diagnose te stellen waar de leerlingen staan in hun leerproces en hier op te anticiperen.
Deelraden
We hechten veel waarde aan uw mening en uw kijk op de ontwikkelingen binnen de school. In deze nieuwsbrief
kunt u een artikel lezen over het instellen van een deelraad-MR op onze school. Wellicht heeft het uw interesse
en mogen wij u ontmoeten voor een gesprek.
drs. ing. R. (Robert-Jan) Oranje
Directeur Zuid-West College
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Mededelingen vanuit de onderbouw (leerjaar 1 & 2)
.................................................. .......................................................... ................ ..............................................................
Vakantie!
De tijd om uit te rusten, maar ook voor veel docenten én leerlingen de tijd om weer helemaal op te knappen!
Helaas hebben wij op school ook last gehad van de griepepidemie. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk
lessen op te vangen, dit is helaas niet altijd gelukt. Ook zijn er veel leerlingen ziek geweest, hierdoor hebben ze
toetsen gemist. Wij vragen u, net als wij, het in de gaten te houden wanneer uw kind nog toetsen in moet halen,
zodat er geen onnodige onvoldoendes op het rapport komen te staan.
De afgelopen 7 weken heeft de onderbouw weer hard gewerkt aan rapport 2. Voor veel leerlingen wordt het
duidelijk wat ze volgend jaar gaan doen, welk niveau, welke klas en dat werkt prettiger! U hebt waarschijnlijk al
wel gezien dat Magister een paar veranderingen heeft ondergaan betreffende de cijfers. Deze verandering zorgt
er voor dat u een realistischer beeld hebt van de resultaten van uw kind.
Wij werken op het Zuid-West College met een voortschrijdend gemiddelde. Alle cijfers die in een schooljaar
gehaald zijn, vormen samen het eindcijfer. Op basis van de eindcijfers wordt bepaald welk leerjaar en welk
niveau uw zoon of dochter het volgende schooljaar gaat volgen. Het eindcijfer is dus geen gemiddelde van 3
rapporten, maar loopt van de eerste tot de laatste toets door.
We merkten dat de leerlingen zich vooral focusten op het gemiddelde cijfer van een periode. Dat is natuurlijk
fijn, maar geeft wel een onrealistisch beeld wanneer het eindcijfer niet wordt weergegeven. Nu zijn alleen de
eindcijfers zichtbaar en kan de leerling gerichter werken.
Met leerjaar 2 zijn we begonnen aan het kiezen van de profielen en vakkenpakketkeuzes. Op 15 februari
hebben we het Roemer Visscher College bezocht en op 20 februari was de informatieavond. Veel leerlingen
hebben al een idee wat ze willen doen. Na de vakantie staan nog 2 activiteiten gepland en de keuze moet
uiterlijk 23 maart gemaakt zijn. Dit is een week later dan in de vorige nieuwsbrief werd aangegeven, dit heeft te
maken met het bezoek aan Spots on Jobs dat nu later plaats vindt, omdat we door de storm de markt eerder
niet konden bezoeken.
Do 15 februari 2018
Di 20 februari 2018
Di 13 maart 2018
Do 15 maart 2018
Vrij 23 maart 2018

Bezoek Roemer Visscher College
Ouderavond
Bedrijfsbezoeken
Spots on Jobs
Definitieve profiel- en vakkenpakketkeuze

09:00 – 11:30
19:15 – 21:15
09:00 – 12:00
11:00 – 11:45
deadline: 20:00

De eerste helft zit er alweer op en nu gaan we samen op weg naar het einde van dit schooljaar!
Anne Sinke
Teamleider onderbouw

Masterchef 2018
.................................................................................................................................................................................
Ook dit jaar hebben we weer mogen genieten van de kookkunsten van onze leerlingen die deelnamen aan de
wedstijd “Masterchef ZWC 2018”.
Smakelijke gerechten kwamen langs.
De jury (bestaande uit docenten van het Zuid-West College) had tijdens alle rondes een flinke klus om uit te
maken welke gerechten nu het lekkerste waren en het beste gepresenteerd werden.
De deelnemers die de voorrondes door waren gekomen, kregen er in de halve en hele finale ook het
organisatorisch en hygiënisch werken in de keuken nog bij.
Op 13 februari na een spannende finale waren de winnaars bekend:

Op de eerste plaats: Laila el Farissi en Melda Kalkanoglu uit klas 3.

Op de twee plaats: Ilayda Uguz uit klas 3.
Op de derde plaats: Asli Ozcan en Cansu Kilic uit klas 1.
Volgend jaar weer een nieuwe Masterchef met nog meer heerlijke gerechten.
Onze leerlingen zijn superkoks!!
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Mededelingen vanuit de bovenbouw (leerjaar 3 &4)
.................................................................................................................................................................................
Beste ouder,
Het schooljaar is al over de helft. Er breekt een spannende tijd aan voor de ouders.
Mavo leerjaar drie gaat direct na de voorjaarsvakantie op hun oriënterende stage en alle derdeklassers krijgen
over 5 weken al hun tweede rapport. Spannend, we kunnen dan zien hoe ze ervoor staan, op de goede weg of
toch dat stapje extra doen. Jullie als ouder spelen er een belangrijke rol in, steunen, praten, overhoren en
soms streng zijn of juist belonen.
Zitten blijven willen we liever niet, maar aan de andere kant, we laten leerlingen alleen over gaan als ze ook
echt een diploma kunnen halen. Dus ga met je zoon/dochter in gesprek, kijk op magister en maak samen een
plan voor nog mooiere cijfers. Ouders zijn altijd welkom op school om over prestaties, zowel goede als minder
goede te komen praten.
Voor de ouders van vierdeklassers is het helemaal spannend. De vierdeklassers hebben pas geleden hun
laatste stage gehad en gaan nu op weg naar het examen. Spannend, geef ze alle aandacht, er breekt een
spannende tijd aan.
Met een vmbo diploma op zak ligt de wereld voor jullie zoon/dochter open en kunnen er zeer veel
vervolgstudies worden gekozen op het mbo. Waarschijnlijk hebben jullie al open dagen bezocht en is er al een
top 3 van favoriete studies!
Basis en kader leerlingen beginnen eerst met hun praktijk examen, daarna theorie.
Hierbij doen ze de hele dag examen in een klein groepje, waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen.
Voor mavo leerlingen is het na de vakantie volle bak aan alle vakken. Houd dus als ouder in de gaten dat er in
de meivakantie geleerd moet worden!!
Deze week waren de presentaties van de sectorwerkstukken van 4F, waarbij jullie als ouder konden komen
kijken en trots konden zijn op wat er werd gepresenteerd. Er zaten erg goede presentaties tussen en ik ben
benieuwd of er toekomstige beroepen tussen zaten.
Voor de meivakantie hebben we nog een mooie buitenland reis waarbij we naar Euro Disney gaan en naar
Parijs. Kortom we wisselen leuke dingen af met serieuze dingen!!
Marcel Carlier
Teamleider bovenbouw

Sectorwerkstuk tentoonstelling
.................................................................................................................................................................................
Meryam en Nada uit 4F werd vooraf aan de tentoonstelling gevraagd om naderhand verslag te doen van de
sectorwerkstuk tentoonstelling van hun klas:
Sectormarkt klas 4F
Afgelopen maanden hebben onze leerlingen hard gewerkt aan hun sectorwerkstuk. Hierbij moesten de
leerlingen ook een presentatie over hun onderwerp houden op de sectormarkt. De sectormarkt heeft op
dinsdag 20 september 2018 plaats gevonden van 17:00 t/m 18:30 uur. De leerlingen hebben goed nagedacht
over het inrichten van hun kraampje. Ze hebben keihard gewerkt om het zo goed en mooi mogelijk te maken.
Hier zijn wij als school natuurlijk super trots op. De kraampjes zagen er netjes en leuk uit. De leerlingen hebben
er veel tijd aan besteed. Het was leuk om te zien hoe enthousiast de leerlingen waren! Ouders, vrienden en
familie van de leerlingen en medewerkers van de school waren uitgenodigd om te komen kijken naar de
presentaties van 4F.
Aanvulling: Alle bezoekers kregen een stembiljet waar ze het nummer van het kraampje en presentatie die zij
het beste vonden konden opschrijven. De winnaars kregen een bioscoopbon met hapje en drankje. Uiteindelijk
won de kraam van Meryam en Nada met als onderwerp Diabetes. Ze hadden volgens de bezoekers de leukste
kraam, deelden goodiebags uit, je kon je bloedsuiker testen en de dames konden vrijwel overal antwoord op
geven
Een greep uit de onderwerpen van de sectorwerkstukken. Ruimtewedloop, Islam, drugs, diabetes,
klimaatverandering, De val van Constantinopel, tsunami’s, wapens en nog meer.
Op de volgende pagina in deze nieuwsbrief een foto van de winnende dames bij hun kraam.

www.zuidwestcollege.nl

3

Nummer 3 - februari

Schooljaar 2017 - 2018

Vrijdag 23 februari 2018

Sectorwerkstuk tentoonstelling
.................................................................................................................................................................................

Instelling van MR-deelraden volgend schooljaar
.................................................................................................................................................................................
De huidige opzet van de MR, de Medezeggenschapraad, zal met ingang van het nieuwe schooljaar ’18-’19
veranderen. Vanaf het volgend schooljaar zal op locatieniveau een Deelraad – MR de huidige MR vervangen.
Aan het belangrijkste werk van de MR, oor en oog zijn voor wat binnen school plaatsvindt en het kritisch volgen
en bespreken van beslissingen die op directieniveau worden genomen, verandert evenwel niets.
Het instellen van Deelraden op de drie locaties van onze scholengroep heeft alles te maken met het beleid van
decentralisatie dat is ingezet door de bestuurder, Maarten Schoon. Inzet is besluiten minder van bovenaf op te
leggen, zodat beleid en beslissingen meer van onderaf genomen kunnen worden. Kortom: van top-down naar
bottum-up.
Als gevolg hiervan zullen sturing en het nemen van beslissingen op directieniveau, de zogenaamde
zeggenschap, in de nabije toekomst meer van onderaf in de organisatie plaatsvinden. Hiermee zal ook het
werk van de MR, de medezeggenschap, lager in de organisatie komen te liggen.
Wat zijn de gevolgen voor de MR op het Zuid-West College? De situatie van dit moment op het ZWC is een
locatie MR welke bestaat uit 3 personeelsleden (PMR) en deze groep is regelmatig in overleg met de directeur.
De MR is aangevuld met één ouder en twee leerlingen (één vast en één aspirant lid) zij zijn vertegenwoordigd
in de MR. Deze heeft tot op heden een aantal keer per jaar overleg met de bestuurder van de scholengroep
SGZWDH gehad.
Vanaf 31 augustus 2018 zal de locatie MR bestaan uit 2 personeelsleden (Sacha Reijnders en Quincy
Angelista). Sylvia van der Meer zal het bestuursbureau vertegenwoordigen.
De huidige samenstelling van de MR zal op het ZWC blijven bestaan. Wel wordt er gewerkt aan het werven
van een ouder voor de ouderraad die zitting neemt in de MR. Het maandelijks overleg op personeelsniveau zal
ook ongewijzigd blijven. Het overleg tussen MR met de bestuurder zal echter komen te vervallen. Hiervoor
komt in de plaats dat de deelraad vier keer per jaar in direct overleg zal staan met de directeur van school
tijdens apart te beleggen vergaderingen. Dit levert een directe betrokkenheid op van leerlingen, ouders en
personeel met de school. Ook blijft een afvaardiging van de MR-leden van personeel en ouders drie keer per
jaar met de bestuurder praten op scholengroep-niveau.
De MR van het ZWC ziet met het instellen van een deelraad uit naar een hernieuwde samenwerking met alle
betrokkenen in volgend schooljaar.
Voor een korte uitleg verwijs ik u graag naar het filmpje achter deze link:
Filmpje over MR deelraden 2018-2019
Namens de voorzitter MR-ZWC
Quincy Angelista
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Deze planning is onder voorbehoud en wijzigingen zullen per mail aan
ouders/verzorgers kenbaar worden gemaakt.
week

dag

datum

activiteit

9

ma

26 feb - 2 mrt

Voorjaarsvakantie

9

vr

2 mrt

Holi 2018

10

ma

5-9 mrt

Leerjaar 3: Mavo Oriënterende stage

10

do

8-mrt

Studiedag - Alle leerlingen vrij

11

ma

12-mrt

Leerjaar 2: HTM praktijkdag

11

di

13-mrt

11

do

15-mrt

12

ma

19-23 mrt

Leerjaar 4: Mavo SE-Week 3

12

wo

21-mrt

Leerjaar 1 mavo/havo Cultuurmenu- muzee Scheveningen

12

do

22-mrt

12

vr

23-mrt

12

zo

25-mrt

Zomertijd - klok 1 uur vooruit

13

ma

26-mrt

Start Periode 3

13

ma

26-29 mrt

Leerjaar 3: Herkansingsweek

13

wo

28-mrt

Leerjaar 2: “I Social” voorstelling

13

vr

30-mrt - 2-apr

Paasvakantie

14

di

3-13 apr

Stagepriode 2 (vmbo)

14

di

3-apr

Start Centraal Schriftelijk Praktijk Examen leerjaar 4 (vmbo)

15

di

10-apr

Oudermiddag/-avond 10-minuten gesprekken rapport periode 2
(mentor/vakdocent)

16

di

17-19 apr

Leerjaar 4: Buitenlandreis

17

ma

23 apr - 4 mei

Meivakantie

Leerjaar 2: bedrijfsbezoeken
e
Leerjaar 4: Rekentoets 2 afname
Leerjaar 2: Spots on jobs
e
Leerjaar 3: Rekentoets 1 afname

Leerjaar 2 mavo/havo: Cultuurmenu-Panorama Mesdag
Leerjaar 3 mavo: Cultuurmenu- Museum Beelden aan Zee
Leerjaar 2: definitieve sectorkeuze
Leerjaar 4 vmbo: lesuur 1/2/3 herkansingsmoment

De oudernieuwsbrief is tot stand gekomen met medewerking van meerdere collega’s en leerlingen.

Zuid-West College
Beresteinlaan 627
2542 JR 's-Gravenhage
Telefoon: 070 - 308.98.98
Website: www.zuidwestcollege.nl
Facebook en Instagram: zuidwestcollege
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