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Intro
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
Vanavond een spannende persconferentie over de corona-maatregelen. Moeten de schoolgebouwen dicht? Worden
de lessen weer online gegeven? Mogen de schoolgebouwen open blijven en komen daar nieuwe maatregelen voor?
We weten het niet, het kan alle kanten op.
Op school merken we wel dat er steeds meer medewerkers en leerlingen afwezig zijn. Voornamelijk
quarantainegevallen, want als er iemand in het huishouden besmet is, dan moet iedereen thuis blijven, maar helaas
ook leerlingen en medewerkers die zelf besmet zijn. Veel beterschap en sterkte voor iedereen die in deze lastige situatie
zit.
We hebben verschillende draaiboeken van scenario’s op de plank liggen op school. We hopen – tegen beter weten in
– geen van de draaiboeken in te moeten zetten… Het is juist zo fijn nu op school: mooie resultaten, leuke activiteiten,
het is gezellig en er wordt hard gewerkt.
We brengen u en jou op de hoogte als we meer informatie hebben en kunnen aangeven welke consequenties dit voor
het ZWC heeft.
Ondanks alles, wensen we u en jou toch een fijn weekend!
Met vriendelijke groeten, namens het ZWC-team,
mevr. A. (Anne) Sinke (directeur Zuid-West College)
Algemeen
Corona
Deze week hebben we meer dan drie meldingen van besmetting gekregen. Waar nodig, zijn betrokken personen
geïnformeerd en zijn maatregelen getroffen.
Onze afspraken op school:
• Handen wassen
• Thuisblijven en testen bij koorts, hoesten, niezen
• Advies: draag bij verplaatsing in het gebouw een mondkapje
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar (medewerkers van elkaar en medewerkers van leerlingen en vice versa)
• Blijf na schooltijd niet in de school hangen
Afspraken voor alle VO-scholen in Den Haag:
• Reguliere lessen zoveel mogelijk op school plaats laten vinden, indien mogelijk
• Geen buitenschoolse activiteiten, zoals museumbezoeken, excursies, schoolreisjes,
sporttoernooien, etc.
• Geen grote ouderbijeenkomsten op school, indien nodig wel individuele oudergesprekken
• Geen vieringen met grote en/of gemengde groepen

gemengde

Andere maatregelen worden zo spoedig mogelijk na de persconferentie van vrijdag 26 november 2021 met u en jou
gedeeld via de mail.
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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.
Huisregel 3 komt, zoals veel van onze huisregels, voort uit onze kernwaarden warm en loyaal. Veilig lukt: leerlingen (én
medewerkers) kunnen zichzelf zijn en vrij bewegen door het gebouw. En als het niet veilig voelt, dan lossen we het op.
Schoon is een dingetje: het gaat al veel beter dan in het begin van het jaar, maar nog steeds staan de prullenbakken
weleens stof te happen, omdat het blijkbaar aantrekkelijker is om dingen op de grond te gooien. Jammer en zo onnodig.
We zetten stappen in de goede richting, maar dit moeten we dan wel samen doen! Goede voorbeeld geven en
aanspreken waar nodig. (Psssst: mogelijkheden voor afval scheiden worden onderzocht!)

Korte updates
Niet veel tekst nodig, maar wel heel belangrijk en/of interessant om te weten!
• Afgelopen woensdag, 24 november 2021, was meneer Rafaël van de CSU (schoonmaak) voor het laatst.
Gelukkig worden zijn werkzaamheden vanaf afgelopen donderdag overgenomen!
• Sinds afgelopen week loopt meneer Soedesh op de dins- en donderdag mee met meneer Marco, als
toezichthouder. Hij werkt normaal bij Arriva, maar is de komende twee maanden onderdeel van het ZWC-team.
• Mevrouw Gowtuar is bevallen van een prachtige dochter: Isra! Een spannende start, omdat Isra te vroeg is
geboren, maar naar omstandigheden gaat het nu goed.
• Alvast handig om te weten:
o Maandag 6 december 2021: leerlingen vrij ivm een (online) studiedag voor ZWC-medewerkers
o Dinsdag 7 december 2021: lessen vervallen na 13:00 ivm rapportvergaderingen
o Donderdag 9 december 2021: lessen vervallen na 13:00 ivm rapportvergaderingen
o Maandag 13 december 2021: online voortgangsgesprekken (leerling, ouders, mentor) tussen 13:45 en
21:00
o Dinsdag 14 december 2021: online voortgangsgesprekken (leerling, ouders, mentor) tussen 13:45 en
21:00
o De uitnodigingen voor de voortgangsgesprekken komen aankomende week via de mentor.
• Onze PMR heeft ingestemd met 2 documenten, namelijk: het SOP en het verzuimbeleid.
• Binnenkort volgt er een gesprek met de gemeente en de leerlingenraad over de gebiedsontwikkeling van Den
Haag Zuidwest. De raad mag zich gaan buigen over de vraag wat de huidige jeugd in Zuidwest bezig houdt en
nodig heeft aan voorzieningen in de wijk.
• Afgelopen week zijn mevrouw Horn en mevrouw Sinke in gesprek gegaan met Van Leeuwen Catering over een
aantal zaken die naar voren zijn gekomen vanuit de leerlingenraad en het ouderklankbord. Een korte
samenvatting: er wordt gekeken naar het assortiment (meer variatie, mogelijkheid tot vegan-/vegetarische
producten), het is mogelijk om onze leerlingen te laten helpen in de kantine om de lange wachtrij te verminderen
(stageplek), de Hygiënecode verplicht geen haarnetje en handschoenen bij kantinepersoneel, presentatie
vanuit Van Leeuwen betreffende gezonde voeding, duurzaamheid en vitaliteit aan leerlingen is mogelijk, aan
de prijzen kan niets gedaan worden, daar Van Leeuwen ook afhankelijk is van leveranciers, aanbod Noodles
wordt bekeken. Wordt vervolgd!
Waterpunten mede mogelijk gemaakt door onze leerlingenraad!
You get a bottle! And you get a bottle! Everbody gets a bottle!
Dure business, zo’n actieve leerlingenraad! Maar zo trots! Gezonde school, dus
waterpunten in het gebouw en voor iedereen de mogelijkheid om duurzaam te
tappen.
Afgelopen donderdag heeft iedere ZWC’er een bottle gekregen en kan er getapt
worden!
En de raad heeft nog meer in petto! Nog even wachten…
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Leerjaar 1
Zuid-West, leest best!
Onze "Zuid-West, Leest Best" voorleeswedstrijd zit erop.
De sfeer was goed en de spanning was te snijden!
Het werd een nek-aan-nek race tussen de finalisten Dilan (1F), Eda (1A) en Petros
(1C).
De finalisten hebben voortreffelijk voorgelezen! Dit maakte het extra lastig voor de
juryleden mevr. Sinke, dhr. Van Delft en Rkia (klas 4B)! Ze dachten snel klaar te zijn,
maar
hun
overleg
duurde
langer
dan
zij
hadden
verwacht.
We mogen dus met trots aankondigen dat onze voorleeskampioen van het
schooljaar 2021-2022 Petros is geworden! Hij ging er vandoor met de hoofdprijs die
bestond uit een beker, toegangskaarten voor het kinderboekenmuseum in Den
Haag, een boekenbon, een leesboek en snoep!
Eda en Dilan zijn niet met lege handen naar huis gestuurd. Zij kregen ook een boekenbon!
Volgend schooljaar zijn er weer nieuwe kansen om de voorleeskampioen te worden van "Zuid-West, Leest Best!"

Pannenkoeken versieren
Vorige week dinsdag heeft klas H1D tijdens de les Zorg en Welzijn pannenkoeken
versierd. Op de foto zie je enkele leerlingen aan de gang. Vele mooie en grappige plaatjes
werden gemaakt met stroop, kaas, jam, poedersuiker en gekleurde suikerpasta.

Leerjaar 2
Geen nieuws uit leerjaar 2.
Leerjaar 3
Eindopdracht keuzevak Patisserie
Afgelopen week hebben de leerlingen van het keuzevak Patisserie hun eindopdracht
uitgevoerd. Ze mochten hun eigen gebakje verzinnen en zelf de boodschappen doen. In
groepjes hebben ze ook hun eigen recepten uitgevoerd en daar kwamen hele mooie en
verrassende resultaten uit!
Vervelend voor ons om te beoordelen ;)

Leerjaar 4
Bezoek veiligheid en vakmanschap – MBO
Klas 4SDV was deze week op bezoek bij Veiligheid en Vakmanschap, de MBO opleiding voor defensie.
Na een introductie in de opleiding en taken en richtingen van defensie kregen de
leerlingen een boksles. Bij die boksles kwamen alle eigenschappen van een militair
aan bod; doorzettingsvermogen, incasseren, samenwerken etc.
Daarna volgende een samenwerkingsopdracht waarbij ze o.l.v. commandant
Ruthson een vlot moesten bouwen.
Communicatie was hier natuurlijk erg belangrijk en na het maken van een plan van
aanpak, was het bouwen van het vlot binnen 20 minuten gelukt en van prima kwaliteit.
Leuk om de eigenschappen van de leerlingen direct terug te zien in deze opdracht.
Haken!
Wat doe je in een tussenuur? Juist… haken! Onze vierde klasleerlingen maken een mooie
muts! Prachtige ZWC-kleur ook!
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Handige links
ZWC Wegwijzer
Leergeld Den Haag
Gemeente Den Haag - onderwijs
Leuke links
ZWC-insta
ZWC-TikTok
ZWC-Facebook
Welk ZWC-filmpje op TikTok heeft al meer dan 30.2K views en 1200 likes? Check it out!
Planning voor volgende week

To do
• Voor leerlingen: inschrijven voor de ZW-uren, iedere vrijdag voor 17:00, via Magister!
• Voor ouder(s)/verzorger(s): komende week uitnodiging voortgangsgesprekken invullen
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