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Hierbij ontvangen jullie de zevende en één na 
laatste nieuwsbrief van dit schooljaar, met hierin 

alle belangrijke informatie over de ISK.  
De inhoud van deze nieuwsbrief kun je online 
terugvinden op onze website 
www.grotiuscollege.nl bij het Nieuws van de 
Internationale Schakelklas.  

Belangrijke data in juni en juli 

05-06 Suikerfeest 

Studie- en vergaderdag voor alle 
docenten. Leerlingen zijn vrij 

06-06 Excursie naar de VAK voor alle 
leerlingen uit de 1e klassen 

10-06 2e Pinksterdag. Geen school vandaag 

11-06 Vanaf vandaag TOA spreektoetsen 
voor 2e klassen en DMT toetsen 

14-06 Middag voor werkgroep ISK van de 
BVNT2 over de stageklas 15.00 – 

18.00 uur op de MD 

17-06 Deze week TOA toetsen 1e klassen 

18-06 Techniekmarkt Mondriaan Tinwerf 
Den Haag vanaf 16.00 uur 

21-06 Inzetcijfers naar de mentoren 

26-06 Magister sluit om 12.00 uur 

02-07 Rapportvergadering K1 

03-07 Sportdag voor alle leerlingen 8.30 – 
13.00 uur 

04-07 Rapportvergadering K1 

09-07 Rapportvergadering MD 

12-07 Laatste lesdag en BBQ voor de 
leerlingen 

15-07 Rapportuitreiking, afscheid en 
inleveren kluissleutels. 
Rapportgesprekken 1e klassen 

16-07 Rapportuitreiking 2e klassen en 
afscheid. Rapportgesprekken 1e 
klassen en leerlingen 2e klassen die 

op de ISK blijven   

17-07 Start zomervakantie voor de 
leerlingen. 
Vergaderdag en overdracht 

18-07 Personeelsuitje met eten. Afscheid 
van collega’s die weg gaan 

19-07 Opruimen lokalen 

22-07 Start zomervakantie t/m 30 augustus 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

Nog minder twee maanden en het schooljaar is 
weer voorbij. Een deel van onze leerlingen is 
voor het laatste jaar op de ISK. Zij weten bijna 

allemaal al, naar welke school ze volgend jaar 
zullen gaan. Het blijft belangrijk om hard te 

werken. Alles wat leerlingen op de ISK nog 
kunnen leren, maakt het leren op de nieuwe 
school volgend jaar makkelijker. 

De afgelopen weken zijn er verschillende leuke, 
maar ook leerzame excursies geweest. De 
tweede klassen zijn bijv. naar het Binnenhof en 
de Tweede Kamer in Den Haag geweest en zij 
zijn naar Rotterdam geweest voor een 
stadswandeling en een bezoek aan museum 

Boijmans van Beuningen. Dit zijn uitstapjes die 
horen bij het vak KNS (Kennis van de 
Nederlandse Samenleving). Voor de eerste 
klassen zullen er de komende weken ook 
activiteiten georganiseerd worden. Bijv. een 

bezoek aan het VAK, waar de leerlingen 
workshops gaan volgen en waarbij ze kunnen 

kiezen uit muziek, dans of fotografie. 

Op woensdag 5 juni is de school dicht en zijn 

alle leerlingen vrij. De docenten en andere 
medewerkers van de ISK hebben dan een 
studie- en vergaderdag. 

Vriendelijke groeten, 

Nicole Otter 

Coördinator ISK Grotius College 
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Creatieve leerlingen 

De leerlingen hebben de afgelopen maand weer 

veel mooie kunstwerken gemaakt tijdens de 

lessen Beeldende Vorming. Hierna volgt een 

overzicht van alle opdrachten waar de leerlingen 

op de Krakeelpolderweg de afgelopen maand 

aan gewerkt hebben. De kunstwerken hangen op 

in de gang, zodat de gang beneden een museum 

is geworden. 

Tentoonstelling klas C1A 

Tentoonstelling klas C2B 

Opdracht: teken ‘Mondriaan’ flatgebouwen in 

vogelvlucht perspectief. De zwarte lijnen zijn 

straten. 

 

 

 

Tentoonstelling klas C1C en B1A 

Opdracht: teken een portret met veel haar in de 

stijl van Irana Douer, met pen, inkt en ecoline. 

 

 

 

Tentoonstelling klas D2 

Opdracht: teken het contour van een schoen of 

ontwerp een schoen van karton. 
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Bezoek museum Prinsenhof Delft 

Op dinsdag hebben de klassen C1A en B1B een 

bezoek gebracht aan museum Het Prinsenhof in 

Delft en aansluitend een stadwandeling door 

Delft. Voor de andere klassen op de Maria 

Duystlaan volgen binnenkort nog leuke 

uitstapjes, waaronder een bezoek aan de VAK in 

Delft op 6 juni a.s. en ook nog een keer een 

bezoek aan de bibliotheek. 

  

 

 Bezoek museum Boijmans en 

stadwandeling door Rotterdam 

Op 14 mei jl. hebben een aantal tweede klassen 

een bezoek gebracht aan museum Boijmans van 

Beuningen in Rotterdam, nog net voordat het 

museum ging sluiten wegens een grote 

renovatie van het gebouw. Ook hebben ze een 

mooie stadswandeling gemaakt door Rotterdam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunstwerk in uitvoering 

Werk van C1C: een fantasiedier boetseren van 

klei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werk van D2: linoleum snijden 
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