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Intro
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
We hebben de vanavond waarschijnlijk aangekondigde lockdown, vanmorgen al iets te letterlijk genomen… Het netwerk
lag eruit: geen telefoon, geen wifi en geen Magister meer. Excuses voor het ongemak! Gelukkig was de storing snel
verholpen!
We hebben een mooie, drukke week gehad! Dat is te lezen in deze nieuwsbrief.
We hopen er volgende week weer net zo’n gezellige en leerzame week van te maken, maar vandaag wordt het
spannend met de persconferentie… We wachten het af!
Wij hopen jou en u met deze update 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
 Blijf na schooltijd niet in de school hangen
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!
Vandaag, vrijdag 12 november 2021, volgt wederom een landelijke persconferentie met nieuwe maatregelen. Mogelijk
ontspringen scholen hierbij de dans niet. Mochten de nieuwe maatregelen gevolgen hebben voor de school, dan laten
we u en jou dit zo snel mogelijk weten.
Huisregel van de week
Regels zijn nooit leuk, dat snappen we, maar het maakt de wereld er wel net een stukje beter en makkelijker op, dus
laten we ons er samen aanhouden! Iedere week staat er één van onze huisregels centraal. Vandaag de eerste en
misschien wel de belangrijkste:

Je kunt het niet met een ander eens zijn, je mag het stom vinden, maar blijf er zijn voor elkaar, altijd!
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Show your talent!
Hij is bijna af! Onze eigen filmstudio op het Leerplein. Heb je een leuk idee voor
een vlog of ander filmpje? Loop even langs bij meneer Boon! Laten we mooie
dingen maken in onze eigen ZWC-studio!
Leerlingenraad ZWC
Op dinsdag 2 november 2021 kwam onze leerlingenraad weer bijeen voor een
vergadering. De notulen lees je hier!
Houd de leerlingenraad goed in de gaten, want ze krijgen mooie dingen voor
elkaar!
Regels van de KompasZone
Jullie hebben het al een tijdje vernomen
Er is een prachtige gang bij de Kompasklassen gekomen
Met elkaar hebben wij een aantal regels opgesteld
Dat voor iedere leerling geldt.
Drie makkelijke regels voor het behoud van een prachtige gang
Pas ze toe en dan kunnen onze leerlingen genieten, zonder nutteloos gehang.




Er wordt niet gegeten en gedronken op de gang.
Tijdens de lessen zijn er geen leerlingen uit andere klassen op de gang.
Tijdens de pauze is de gang een stiltezone waar gewerkt kan worden.

Bezoek Peter Kwint (Tweede Kamerlid SP) – 12 november 2021
Vandaag, vrijdag 12 november 2021, ontvingen we Peter Kwint, Tweede Kamerlid van de SP op het ZWC. Hij ging in
gesprek met dhr. Carlier, mevr. Sinke, mevr. Briaire, mevr. Anahnah, dhr. Van Delft, mevr. Korkmaz én met onze
leerlingenraad onder begeleiding van mevr. Autar en dhr. Jongejan. Hij heeft een rondje door de school gedaan en bij
verschillende lessen binnen gekeken. Tussendoor hebben we heerlijk geluncht, voorbereid door de derde klas van
mevr. Thijsse en geserveerd door leerlingen van de raad.
We hebben gesproken over kansengelijkheid, tijd en ruimte voor scholen, gevolgen van corona, schoolveiligheid en
over zijn rol in de Tweede Kamer. De leerlingen mochten de volgende vraag beantwoorden: 'Volgende week moet de
begroting voor het onderwijs rond gemaakt worden, wat moeten we zeker niet vergeten om mee te nemen?' Ze gaven
aan: ruimte voor mentale gezondheid van leerlingen én onderwijspersoneel, ruimte voor brede activiteiten en
ondersteuning op maat, ruimte voor talentontwikkeling en... feestjes! Dit hadden we als medewerkers niet beter kunnen
verwoorden. Chapeau! Ik ben ontzettend trots op onze leerlingen! Wat een helden! Ze sneden de juiste onderwerpen
aan, hebben zich goed verwoord en gaven aan zo trots te zijn op hun school! Dankjulliewel! <3
Een indruk van de dag.

Leerjaar 1
Bezoek Haags Historisch Museum
Vrijdag 12 november zijn we met klas H1B naar het Haags Historisch
museum gegaan, daar aangekomen werden we (over de binnenplaats)
begeleid naar de salon alwaar we een introductie kregen over banen in het
museum……de nadruk lag op vormgeving, hoe wordt zo’n tentoonstelling nou
vorm gegeven?
We kregen een korte rondleiding die voornamelijk draaide om de vormgeving
van de huidige tentoonstelling om vervolgens terug te keren naar de salon,
daar aangekomen mochten de leerlingen zelf op een blad hun eigen museum
muur in elkaar knippen en plakken.
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Afname Saqi
Voor de kerstvakantie wordt in de brugklas de Saqi afgenomen. Dit is een
vragenlijst die inzicht geeft in het welbevinden van de leerlingen. Het is een
online meetinstrument waarbij vragen niet goed of fout zijn, zolang ze maar
eerlijk beantwoord worden. Meer informatie vindt u / vind je via deze link.
Met vragen kunt u terecht bij de mentor van uw kind.
Voorleeswedstrijd: Zuid-West, Leest Best!
De voorrondes van de voorleeswedstrijd zitten erop! De klassenwinnaars zijn
bekend!
Dinsdag 23 november is de halve finale. Op woensdag 24 november zullen
de winnaars tegen elkaar strijden tijdens de finale! De juryleden zijn Rkia
(leerling klas 4, lid leerlingenraad), dhr. Van Delft (coördinator onderbouw)
en mevr. Sinke (directeur).
Wie o wie wordt de voorleeskampioen van het ZWC 2021?

Zwemles
Iedere donderdag zwemmen onze leerlingen in zwembad de
Waterthor. Ze oefenen daar voor het ZwemABC of voor een
diploma survival zwemmen!

Leerjaar 2
Toetsweek
Van maandag 22 november t/m vrijdag 26 november 2021 hebben de leerlingen van leerjaar 2 de eerste toetsweek van
dit schooljaar. Wij hebben er alle vertrouwen in! De stof voor de toetsweek is terug te vinden in de weekplanner. Het
rooster komt in Magister te staan.
Tips ter voorbereiding:
- Neem samen met uw kind de leerstof door
- Maak samen een leerplan, wanneer leren voor welke toets.
- Op tijd naar bed gaan
- Goed ontbijten van te voren
- Neem een goed gevulde etui mee
- Neem eventueel hulpmiddelen mee waar dat toegestaan is, te denken valt aan een rekenmachine of liniaal,
woordenboek etc.
AlfabetActie
In de evaluatie van de start van het schooljaar gaven onze leerlingen aan dat
we te veel kletsen en dat er meer actie in de lessen mag komen. Tja, dat laten
we ons natuurlijk geen tweede keer zeggen!
Een voorbeeld uit de les van mevrouw Adesh, Nederlands.
De opdracht:
Leg de voornamen van 2 klassen op alfabetische volgorde.
Dit betekent actief met elkaar de strookjes losknippen en door elkaar
husselen, actief overleggen om samen een systeem te bedenken om de
namen goed neer te leggen en vervolgens actief de strookjes opplakken.
Luisteren naar elkaar, elkaar helpen, elkaar corrigeren, het gebeurde allemaal! Wat een fijne lessen zo!
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Ouistiti!
Wist je dat de Fransen wanneer ze op de foto worden gezet
geen cheese, maar ouistiti zeggen? De fotocameragigant Nikon heeft onderzoek
gedaan naar de woorden die mensen uit verschillende landen in Europa zeggen zodra
er een foto wordt gemaakt. Volgens dit onderzoek hebben de Franse de mooiste
glimlach met hun OUISTITI.
Klas 2F heeft op de dag van de Franse taal een leuke opdracht hierover gemaakt.
Uiteindelijk gingen ze lekker aan de knutsel om hun eigen 'Franse accessoires' voor
de 'photomaton' (fotobooth) te maken.
Voici le résultat: une belle image de 2F: 'Ouistiti’ 
Leerjaar 3
Toetsweek klas 3 basis/kader
Maandag 22 november t/m woensdag 24 november hebben de leerlingen van de 3 de klas basis/kader hun eerste
toetsweek. Spannend, maar de leerlingen hebben, samen met hun docenten, zich goed voorbereid. We hopen dan ook
op goede resultaten en hebben hierin alle vertrouwen.
De toetsweek is voor de theoretische vakken. U kunt in Magister het rooster terugvinden van deze toetsweek.
Tips:
-

Neem samen met uw kind de leerstof door
Maak samen een leerplan, wanneer leren voor welke toets.
Op tijd naar bed gaan
Goed ontbijten van te voren
Neem een goed gevulde etui mee
Neem eventueel hulpmiddelen mee waar dat toegestaan is, te denken valt aan een rekenmachine of liniaal,
woordenboek etc.

De leerlingen krijgen voor de volgende vakken een toets:
- Biologie of Economie
- Wiskunde of Maatschappijkunde
- Nederlands
- Maatschappijleer
- Engels
Op pad met klas 3SDV!
Afgelopen dinsdag, 9 november 2021, bezochten de leerlingen
van klas 3SDV de open dag van ROC Mondriaan Orde en
Veiligheid. Ze volgde oa. een lesje wettelijke kaders en ervaarden
hoe het is om met bepakking op te lopen (30 kilo). Ze waren heel
fanatiek en kwamen enthousiast terug. Echt een feestje om zo op
pad te gaan.

Designers in de dop!
Mode maken van vuilniszakken? Ja zeker! In klas 3 doen we dat gewoon bij CKV. Wat een talent werd
er getoond! De mooiste creaties liepen door de school, van tassen tot jurken, van hoeden tot schoenen!
Wij kijken niet vreemd op als een paar van onze leerlingen later grote namen op de catwalk zijn!
Bezoek kunstmuseum
Klas h3a is afgelopen week met meneer Roeleven en mevrouw Thijsse op bezoek geweest met het
kunstmuseum alwaar ze een rondleiding hebben gehad en een beeldende opdracht hebben gemaakt.
Zowel de klas als de docenten vonden het erg leuk!
En ook hier weer veel creatief talent! Wauw!
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Leerjaar 4
Pilotles Politieacademie op de YP
Afgelopen maandag had klas 4 SDV wederom een pilotles op de YP. Ditmaal werkten we
samen met eerste jaars agenten in opleiding. Staande houden en aanhouden werd dmv
rollenspellen geoefend en onze Ashraf was de held van de dag toen hij 2 aanhoudingen
tegelijkertijd deed. Met een hand had hij iemand in de boeien en ondertussen pakte hij de
volgende overtreder met zijn andere hand. (Politie)petje af! Verder bezochten we de
schietbaan en zagen we de taser waarmee vanaf 1 januari gewerkt gaat worden.
Handige links
ZWC Wegwijzer
Leergeld Den Haag
Gemeente Den Haag - onderwijs
Planning voor volgende week

To do
 Voor leerlingen: inschrijven voor de ZW-uren, iedere vrijdag voor 17:00, via Magister!

5

