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05-11-2021, nr. 9 – week 44 
 
Intro 
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),  
 
De ZWC-update in een nieuw jasje!  
 
Bij het ouderklankbord bespraken we deze week, onder andere, de duidelijkheid en leesbaarheid van de ZWC-update. 
We waren het unaniem eens: de indeling kan praktischer. De eerste poging!  
We informeren jou en u graag, omdat we willen dat iedereen betrokken is en blijft. De ZWC-update is hiervoor een 
handig middel. Mocht je of u zaken hebben die ook opgenomen dienen te worden in de update, dan kan dit via mevr. 
Horn: w.horn@sgzuidwest.nl  
Deze week een corona-update, een terugkoppeling van het eerste ouderklankbordgesprek, het middel ‘snus’, informatie 
uit de leerjaren en nog veel meer.  
 
Wij hopen jou en u hiermee weer voldoende te informeren. Fijn weekend!  
 
Met vriendelijke groeten,  
namens het ZWC-team,  
 
mevr. A. (Anne) Sinke  
directeur Zuid-West College  
 
Algemeen 
Corona 
Deze week hebben we één melding van besmetting gekregen. Waar nodig, zijn betrokken personen geïnformeerd en 
zijn maatregelen getroffen.  
 
Naar aanleiding van de persconferentie op dinsdag 2 november 2021 hoeven geen nieuwe maatregelen op de scholen 
ingevoerd te worden. Wij wijzen echter op het volgende: 

 Handen wassen 

 Thuisblijven en testen bij koorts, hoesten, niezen 

 Advies: draag bij verplaatsing in het gebouw een mondkapje 

 Advies: houd 1,5 meter afstand van elkaar  
 
We zijn blij om weer op school te mogen en kunnen zijn. Maar wel veiligheid boven alles: pak je verantwoordelijkheid, 
denk logisch na en respecteer de keuze van een ander. Laten we alsjeblieft niet terug moeten naar online-onderwijs! 
 
Ouderklankbordgroep 
Afgelopen dinsdagavond, 2 november 2021, was de eerste bijeenkomst van de ouderklankbordgroep. In dit gesprek 
bespraken we sterke en ontwikkelpunten van de school en hebben we gekeken wat we moeten waarborgen en 
oplossingen bedacht voor zaken die verbeterd kunnen worden.  
Het was helaas niet druk: er waren maar 3 ouders! Gelukkig was het wel een zeer constructief gesprek met de zeer 
betrokken ouders, maar een volgende keer zouden we graag met meer mensen zijn.  
 
Binnenkort vindt ook de klankbordgroep voor leerlingen plaats. Hier hebben 16 leerlingen zich voor opgegeven, een 
mooi aantal! Fijn dat de leerlingen zo betrokken zijn bij hun school en willen meedenken en –praten.  
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Even voorstellen: mevrouw Ates van de MR (medezeggenschapsraad)  
Ik ben Selcan Ates en ben moeder van 3 kinderen. 
Zelf ben ik al 7 jaar actief als ouder in ouderraad op een basisschool in Den Haag. Na lang plezier te hebben gehad 
als ouder in de ouderraad was ik toe aan iets nieuws.  
Ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen als ouder in de MR van het ZWC. 
 
Inhaalmoment schoolfotograaf  
Dinsdag 9 november 2021 is van 13:30 tot 14:30 het inhaalmoment van de schoolfotograaf. Als je nog niet op de foto 
bent geweest, meld je dan bij de huiskamer op de begane grond. Dank!  
Helaas wordt er geen examenfoto van klas 4 gemaakt, dit in verband met de aangescherpte corona-maatregelen.  
 
Snus 
Hip onder de jongeren: snus. Een manier om nicotine binnen te krijgen, zonder te roken. Uiteraard niet goed voor de 
gezondheid en het kan blijvende schade veroorzaken. Mochten wij bij een leerling het vermoeden hebben van of bij 
gebruik van snus, dan wordt er contact opgenomen met thuis. Het mag duidelijk zijn dat snus, evenals roken, verboden 
is in de school en op het schoolterrein.   
 
De wijk en het ZWC 
We hebben goede contacten met de buurtbewoners. Dat is ook belangrijk, want we moeten elkaar een handje helpen 
in deze maatschappij. Afgelopen week kregen we echter te horen dat niet al onze leerlingen zich netjes gedragen: 
belletje trekken bij het verzorgingstehuis en rotzooi op straat gooien. Dat is natuurlijk niet de bedoeling! Help liever een 
handje! Onze leerlingen zijn ambassadeurs van de school: laat zien waar je voor staat! Wees op straat dezelfde topper 
als in de school. Make us proud! Dank voor je begrip en je medewerking!   
 
Leerjaar 1 
Diatoetsen 
De afname van de Diatoetsen in leerjaar 1 zijn deze week goed verlopen. Complimenten aan onze leerlingen: iedereen 
had een opgeladen Chromebook bij zich! Fijn!  
Wij gaan aan de slag met de uitslagen. Dit wordt met jou en u gedeeld bij het eerste voortgangsgesprek, voor de 
kerstvakantie.  
 
Leerjaar 2 
Geen nieuws uit leerjaar 2! 
 
Leerjaar 3 
Geen nieuws uit leerjaar 3!  
 
Leerjaar 4 
Toetsweek mavo 4 
De kanjers van mavo 4 blokken nog even door: ze hebben namelijk de eerste toetsweek van het jaar!  
Zet ‘m op!  
 
Handige links 
ZWC Wegwijzer  
Leergeld Den Haag 
Gemeente Den Haag - onderwijs  
 
Planning voor volgende week 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
To do  

 Voor leerlingen: inschrijven voor de ZW-uren!  

https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-is-snus/
https://zwc-wegwijzer.nieuweschoolgids.nl/
https://www.leergelddenhaag.nl/
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/onderwijs-en-studeren.htm

