
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10-12-2021, nr. 14 – week 49 
 
Intro 
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),  
 
“Juf, nu heb ik níéts meer om voor naar school te komen!” 
 
Een groot drama op school deze week: we hebben de voetbaltafels weggehaald uit de kantine. Er ontplofte meteen een 
bom, op Teams, voor mijn kamer, in de kantine.  
 
Laten we beginnen met het goede nieuws: tot en met de grote pauze staan de voetbaltafels gewoon in de kantine. Na 
de grote pauze gaan ze weg. Waarom? Dat is het slechte nieuws: de corona-afspraak ‘ik blijf niet op school buiten 
lestijd’ wordt erg slecht nageleefd. Compliment voor ons natuurlijk: onze leerlingen zijn graag op school. Maar het is 
helaas niet de bedoeling… Dus vandaar: geen voetbaltafels meer na schooltijd en meteen naar huis na de laatste bel. 
 
Wel een complimentje voor de gedragen mondkapjes, toch zeker 80% van de leerlingen draagt – zonder aansporing – 
een mondkapje. Heel fijn! Helpt toch een beetje mee, hopen we!  
 
We hopen u en jou voldoende te informeren over het reilen en zeilen op het ZWC met deze update.   
 
Een fijn en gezond weekend voor u en jou gewenst!   
 
Met vriendelijke groeten, namens het ZWC-team,  
mevr. A. (Anne) Sinke (directeur Zuid-West College)  
 
Algemeen 
Corona 
Deze week hebben we drie meldingen van besmetting gekregen. Waar nodig, zijn betrokken personen geïnformeerd 
en zijn maatregelen getroffen.  
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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, gemengde 
sporttoernooien, etc.  

 Geen grote ouderbijeenkomsten op school, indien nodig wel individuele oudergesprekken 

 Geen vieringen met grote en/of gemengde groepen  
 
Aanstaande dinsdag, 14 december 2021, volgt een nieuwe persconferentie. We informeren u en jou uiteraard zo snel 
mogelijk, indien blijkt dat er weer nieuwe maatregelen voor het onderwijs gelden.  
 
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 5, weer zo’n fijne! Sommigen van ons zijn vergroeid met hun telefoon. Het is ons hele leven… Alleen zullen 
we er toch echt aan moeten wennen dat we soms telefoonloos door het échte leven moeten. En ja, het is soms ook 
helemaal niet duidelijk: bij de ene docent mag het wel en bij de ander weer niet. Klopt, niet iedereen gaat er op dezelfde 
manier mee om en dat kan in dit geval ook niet. Dus dat betekent: goed opletten en goed luisteren. En écht: zonder 
telefoon is het leven zeker ook leuk!   
 
Handig: wat precies de gevolgen zijn als je de regel overtreedt, dat lees je hier.  
 

 
 
 
 
 
 
Korte updates 
Niet veel tekst nodig, maar wel heel belangrijk en/of interessant om te weten! 

 Afgelopen woensdag hadden we een audit op school, alvast een voorproefje op het bezoek van de Inspectie van 
Onderwijs. Onze leerlingenraad mocht in gesprek met de auditoren en achteraf kregen we een groot compliment 
voor de raad: open, eerlijk, goede doelen en sterk onderbouwd. Onze leerlingen hebben een ontzettend goede 
indruk gemaakt! Kijk, dat horen we graag!  
We hebben trouwens een positief advies gekregen van de auditoren! Als we zo doorgaan, dan kunnen we over een 
paar jaar op voor het predicaat ‘goed’! Een verdienste van het ZWC-team, onze leerlingen en hun 
ouder(s)/verzorger(s), top!  

 Afgelopen week hebben de voortgangsvergaderingen plaats gevonden. We zijn supertrots op onze leerlingen! Jullie 
doen het toch maar even, na zo’n lange tijd online-onderwijs en de ene lockdown na de andere. We hebben veel 
mooie resultaten gezien en weten zeker dat er mooie acties besproken zullen worden in de voortgangsgesprekken 
komende week.  
Goed om nogmaals te vermelden: maandag 13 december én dinsdag 14 december 2021 vinden de 
voortgangsgesprekken met de mentor online, via het account van de leerling, plaats en dus niet fysiek op school. 
Excuses voor het ongemak! We hopen dat het de volgende periode weer wel op school mag…  

 
Paarse Vrijdag 
Vandaag, vrijdag 10 december 2021, is het Paarse Vrijdag. De dag waarop leerlingen 
door het dragen van de kleur paars op school hun solidariteit kunnen tonen met lhbt+’ers. 
Op het ZWC besteden we er aandacht aan in de lessen (overigens niet alleen op Paarse 
Vrijdag), waren er leerlingen en medewerkers in paarse kleding gehuld, zijn zelfs de 
kerstballen in boom paars én is onze brug paars verlicht.  
 
Het gaat natuurlijk niet om de kleur, maar om hoe we écht met elkaar omgaan: iedereen 
is welkom op het ZWC, wees jezelf, dan ben je het leukst! Wees uniek! Want als iedereen 
hetzelfde is, dan wordt het ook maar saai… 
 

Minibieb in de personeelskamer  
Vanaf vandaag hebben we een heuse minibieb in de personeelskamer! We stimuleren onze 
leerlingen om te lezen. Enerzijds omdat lezen goed is voor het vergroten van de woordenschat 
en de algemene ontwikkeling, maar ook omdat het leuk is en je even kunt ‘verdwijnen’ naar een 
andere wereld. Als ZWC-medewerkers moeten we dan natuurlijk wel het goede voorbeeld 
geven! Vandaar een minibieb. Leuk detail: de kast is in elkaar gezet door onze leerlingen, onder 
begeleiding van een oud-leerling, die bij ons stage als onderwijsassistent loopt!  
 

https://zwc-wegwijzer.nieuweschoolgids.nl/p-t/#telefoon%20ingenomen
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Veiligheidsmaatregelen voor in de keuken 
Op het ZWC hebben we een keuken waar les wordt gegeven aan verschillende klassen. In de keuken gelden 
veiligheidsmaatregelen en hier is een mooie poster van gemaakt. Deze vind je / vindt u op de laatste bladzijde van deze 
ZWC-update. Veiligheid voor alles!  
 
 

In de Posthoorn!  
Yes, in de krant! De sectie Nederlands krijgt dat gewoon voor elkaar door 
een samenwerking aan te gaan met de Posthoorn. Superleuk! Het eerste 
stuk staat er al in! #trots #leesbevordering #actualiteiten 
#samenwerkingmetdewijk #burgerschap 
 
Leerjaar 1 
Rots & Water in klas H1a 
Vorige week vrijdag heeft 1A Rots en Water 
afgerond. Alle leerlingen hebben hun eigen doel 
opgeschreven en daarna het plankje 
doorgeslagen. Dit ging gepaard met een 
volledige focus en rust. Deze vaardigheden 
hebben ze natuurlijk allemaal tijdens de 
trainingen geleerd.  
  
Wij zijn trots op 1A, want het is iedereen gelukt!  
 
Leerjaar 2 
Geen nieuws uit leerjaar 2.  
 
Leerjaar 3 
Geen nieuws uit leerjaar 3.  
 
Leerjaar 4 
Boksles van Maikel Polanen in 
H4c  
Mocht je H4c vandaag door het 
gebouw hebben zien strompelen en 
horen mopperen over spierpijn? Dat 
kan kloppen! Gisteren, donderdag 9 
december 2021, heeft de klas een 

boksles gekregen van de enige, echte Maikel Polanen. Hard werken en weer 
eens iets anders dan met je neus in de boeken!  
 
Handige links      Leuke 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!  

 Voor ouder(s)/verzorger(s): online voortgangsgesprekken vinden aankomende week plaats   

 

ZWC-insta 
ZWC-TikTok 
ZWC-Facebook 

 

https://cqkl104.na1.hubspotlinksstarter.com/Btc/5D+113/cQkL104/VWysMP34VFhnW8RCkbS66ZSxtW6hm-BV4BWC3pN1h3yqS3lSbNV1-WJV7CgFyrMklY0r_zSjkVZKk8N61j6mYW8dc25827MHBPW46JfLx3-wVG7W6jNpJs6h_XkLVqRFrm89-ZdmW6dHwXC52rpS2W2nC2p32nsQfRW4xv6Hr597gq7W7-_HPP2S3qQtVDZbQd5qtkxsN8bSKCv1V59mW5PnRSL1bNLVfW91RTyZ5xnmsPW4-Ckrg1gLbG8W6DPPJn2GkRzlW5JS_WL1ct2-jW1SZCFm7PzHqpW7bdc8M5s6XrSN8-QDb_6Gp4vN3Xj-rPZm6c-W7TrxgL945c2L3j7_1
https://zwc-wegwijzer.nieuweschoolgids.nl/
https://www.leergelddenhaag.nl/
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/onderwijs-en-studeren.htm
https://www.instagram.com/zuidwestcollege/
https://www.tiktok.com/@zwc627?
https://www.facebook.com/zuidwestcollege/


 4 

 
Veiligheidsmaatregelen in de ZWC-keuken: 

 
 
 
 


