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Hierbij ontvangen jullie de vierde nieuwsbrief 
met alle belangrijke informatie over de ISK De 

inhoud van deze nieuwsbrief staat ook online . 
op onze website www.grotiuscollege.nl bij het 
Nieuws van de Internationale Schakelklas.  

Belangrijke data in februari 

01-02 Open dag Mondriaan vanaf 15.00 uur, 
bijna alle locaties 
Cannabisvoorlichting B2 en C2 

02-02 Open dag Stanislas 10.00 – 13.00 uur 

05-02 Leerlingbesprekingen Maria Duystlaan 

06-02 Cursus klassenmanagement en 

didactiek voor de docenten vanaf 
14.00 uur. Lessen vervallen vanaf 
14.00 uur 

09-02 Open dag Grotius College en 
Praktijkschool 10.00 - 13.00 uur 

13-02 Zaalvoetbaltoernooi 13.00 – 16.30 
uur voor leerlingen 12-14 jaar 

19-02 Studiedag voor de docenten. Geen 
lessen vandaag voor de leerlingen. 

25-02 Voorjaarsvakantie 

26-02  Voorjaarsvakantie  

27-02 Voorjaarsvakantie 

28-02 Voorjaarsvakantie 

01-03 Voorjaarsvakantie 

04-03 Lessen beginnen weer 

  

Voorwoord 

Beste ouders/verzorgers, 

Met ingang van 4 februari hebben wij weer een 
nieuw rooster. Het is lastig voor iedereen dat er 
zo vaak roosterwijzigingen zijn. Wij zijn erg 
gegroeid en er zijn dit schooljaar al drie nieuwe 
klassen gestart. Daarom zijn er ook nieuwe 

docenten op de ISK komen werken. Dit heeft 

gemaakt dat er steeds nieuwe roosters nodig 
zijn. 

Op 19 februari zijn alle leerlingen van de ISK 
vrij. De docenten hebben dan een studiedag. 

In maart zal er een ouderavond gehouden 

worden voor alle ouders en verzorgers. We 
hebben hiervoor hulp gekregen van 
Sleutelpersonen, die Arabisch, Tigrinya en 
Perzisch spreken.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Die ouderavond zal over de volgende 
onderwerpen gaan: 

• Hoe zit het onderwijs op de ISK in 
elkaar? 

• Hoe zit het Nederlandse 
onderwijssysteem in elkaar? 

• Wat verwachten scholen van ouders? 

In februari zullen de Sleutelpersonen contact 
met alle ouders/verzorgers opnemen om ze uit 
te nodigen voor deze ouderavond. 

Vriendelijke groeten,  

Nicole Otter  
Coördinator ISK Grotius College 

 

Nieuwe medewerkers 

Vanwege de groei van de ISK zijn er nieuwe 
docenten bij ons werkzaam. De afgelopen 
periode is ons team uitgebreid met de volgende 

collega’s:  

Marjon van Paassen geeft Nederlands op de 
Maria Duystlaan en is tevens mentor van B1A. 

 
Amrish Jagernath is conciërge op de Maria 
Duystlaan op woensdag en vrijdag en werkt op 
zaterdag op de Chinese school op de 
Juniusstraat. 
 
Patricia Verhagen geeft Nederlands op de 

Maria Duystlaan. 
 
Peter Kloppenburg geeft biologie op de 
Krakeelpolderweg.  
 

Salima Bennamari – Salhi geeft Nederlands 
op de Maria Duystlaan.  

Welkom allemaal en veel succes op de ISK. 
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Tekenen klas B1b 

De leerlingen van klas B1b hebben erg hun best 
gedaan bij de tekenles van mevrouw Klement. 
Hieronder zien jullie de resultaten van enkele 
opdrachten. 

 

Tekening ‘vormen’ gemaakt door Beriha 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3-dimensionele slaapkamer van Sabrin 

 

Perspectief getekend door Fnan 
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