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Welkom
Al vele jaren zijn we als Internationale schakelklas
een onderdeel van Het Stormink, Locatie in
Deventer van het Etty Hillesum College.
We werken met een team van bevlogen
medewerkers aan kwalitatief goed en betekenisvol
onderwijs zodat je kunt uitstromen naar regulier
onderwijs of andere passende opleidingstrajecten.
Daarbij zetten we vooral in op onderwijs waarin het
leren van de Nederlandse taal en het aanleren van
vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling centraal
staat. Ons centrale thema daarbij is:

“Voel je thuis bij ons op school en benut je kansen
om te ontwikkelen en te leren“
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Doel van de Internationale
Schakelklas (ISK)

Onderwijs op maat
Omdat het aantal jaren onderwijs en het niveau
van onderwijs dat leerlingen gevolgd hebben in hun
eigen land heel verschillend kunnen zijn, bieden
we leerlingen zoveel mogelijk een programma
op maat. De klassen zijn daarom vaak niet groter
dan 15 leerlingen. De meeste ISK-groepen krijgen
onderwijs op locatie Het Stormink. Een aantal
klassen (beginnersgroepen) is ondergebracht op
locatie Zwaluwenburg. De meeste leerlingen hebben
anderhalf á twee jaar nodig om zo ver te zijn dat
ze in het gewone voortgezet onderwijs kunnen
instromen. Leerlingen die 16 jaar of ouder zijn, gaan
na de ISK meestal een beroepsopleiding volgen op
het MBO of vervolgen hun opleiding aan de VAVO.

Doel van de ISK is om de leerlingen zo snel
mogelijk Nederlands te leren, zodat zij in het
reguliere Nederlandse voortgezet onderwijs
kunnen instromen. De leeftijd van de leerlingen
varieert van 12 tot 18 jaar.
Onderwijs programma
Omdat het aantal jaren onderwijs en het niveau
van onderwijs dat leerlingen gevolgd hebben in hun
eigen land heel verschillend kunnen zijn, bieden we
leerlingen zoveel mogelijk een programma op maat.
De klassen zijn daarom vaak niet groter dan 15
leerlingen. De meeste ISK-groepen krijgen onderwijs
op locatie Het Stormink. Een aantal klassen
(beginnersgroepen) is ondergebracht op locatie
Koningin Wilhelminalaan. De meeste leerlingen
hebben anderhalf á twee jaar nodig om zo ver te zijn
dat ze in het gewone voortgezet onderwijs kunnen
instromen. Leerlingen die 16 jaar of ouder zijn, gaan
na de ISK meestal een beroepsopleiding volgen op
het MBO of vervolgen hun opleiding aan de VAVO.

Onderwijs op niveau
De beginnersgroepen: een “Fase groep” (F-groep).
Meestal richt één van de beginnersgroepen zich
speciaal op leerlingen die als analfabeet naar
Nederland zijn gekomen. Verder zijn er groepen voor
gevorderden, ook wel
Uitstroomgroepen: een “Uitstroom groep” (U-groep).
Soms volgen leerlingen uit de uitstroomgroep al een
paar vakken in een reguliere klas. Dat kan uiteenlopen
van 1 VMBO-basis tot 3 HAVO. Leerlingen die de
Nederlandse taal zeer goed beheersen kunnen
een staatsexamen doen. Dit heeft voordelen bij
doorstroom naar een hoger MBO-niveau.
Voor de Oekraïense leerlingen hebben we een aantal
aparte groepen gemaakt zodat ze in ieder geval met
landgenoten in de groep onderwijs volgen.
Onderwijs programma
De Basis
Het grootste gedeelte van de lessen (11-14 uur per
week) bestaat uit het vak Nederlands als tweede taal,
ook wel NT2 genoemd.
Overige vakken
Leerlingen krijgen ook andere vakken zoals; techniek,
verzorging, rekenen/wiskunde, beeldende vorming en
lo (sport).
We besteden in de lessen veel aandacht aan
Nederlandse gewoonten, cultuur en feesten zoals
bijvoorbeeld Sinterklaas en kerst. Maar we staan
natuurlijk ook stil bij de feestdagen uit de landen
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Mentoraat
• Elke groep heeft een mentor. Deze werkt met de
eigen groep aan een goede sfeer in de klas en op
school zodat iedereen met plezier naar school gaat.
• De mentor onderhoudt ook de contacten met
ouder(s)/verzorger(s) en er zijn gedurende het
schooljaar oudercontactmomenten.
• Twee keer in het schooljaar krijgen de leerlingen een
rapport.

van herkomst. Bovendien maken we leerlingen
wegwijs in de Nederlandse samenleving en proberen
we hen in contact te brengen met Nederlandse
mensen. Dat kan zijn met leeftijdsgenoten op
school door een samenwerkingsproject met een
andere klas, een basisschool groep leerlingen of
door kennismakingslessen bij sportclubs. Maar ook
organiseerden de gevorderde leerlingen de afgelopen
jaren met veel succes een middag voor ouderen in een
verzorgingstehuis in Deventer.

Je gaat naar de ISK als je:
• nog niet zo goed Nederlands spreekt
• minder dan 2 jaar in Nederland woont
• tussen 12-18 jaar bent

Activiteiten en Projectweken
Er zijn in het schooljaar 3 projectweken. In een
projectweek zijn er geen gewone lessen volgens
het rooster, maar is er een speciaal programma.
Elke projectweek heeft een thema met een
onderwijsprogramma in- en buiten de school.
We maken excursies of gaan naar een theater- of
filmvoorstelling. Verder is er nog een flink aantal
activiteiten door het jaar heen; een picknick in de
eerste schoolweek, een schoolkamp, een reünie met
oud-leerlingen, een schoolfeest met een thema.

Bij de ISK leer je:
• Nederlands (11-14 uur per week), techniek,
verzorging, wiskunde, tekenen, sport en meer over
de Nederlandse cultuur. ( zie bij schoolprogramma)
Na de ISK ga je naar:
• een Nederlandse klas (klas 1 of 2 van vmbo of havo
of vwo)
• ROC beroepsopleiding MBO
• Speciaal onderwijs
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Mevrouw Grol
f.grol@ettyhillesumlyceum.nl
Coördinator ISK-onderwijs Deventer

Mevrouw Van der Wal
n.vanderwal@ettyhillesunlyceum.nl

Mevrouw Dekker
n.dekker@ettyhillesumlyceum.nl

Mevrouw Maarschalk
n.maarschalk@ettyhillesumlyceum.nl

Mevrouw Jansen
g.jansen@ettyhillesumlyceum.nl

Meneer Quiko
o.quiko@ettyhillesumlyceum.nl

Mevrouw Dercksen
a.dercksen@ettyhillesumlyceum.nl

Mevrouw de Bilde
j.debilde@ettyhillesumlyceum.nl

Mevrouw Kramer
m.kramer@ettyhillesumlyceum.nl

Mevrouw Van Arendonk
t.vanarendonk@ettyhillesumlyceum.nl

Meneer Van Vreden
b.vanvreden@ettyhillesumlyceum.nl

Mevrouw Visser
P.visser@ettyhillesumlyceum.nl

Mevrouw Mees
f.mees@ettyhillesumlyceum.nl
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Activiteiten en projectweken
Het schooljaar is verdeeld in 2 periodes. Aan het eind van een periode krijgt de leerling een rapport.
Er zijn 3 projectweken. In een projectweek zijn er geen gewone lessen volgens het rooster, maar is er een
speciaal programma. Elke projectweek heeft een thema:
• Voor de F-klassen bijvoorbeeld; “Gewoonten”, “De stad”, “Een dagje uit in Nederland”.
• Voor de U-klassen: “een griezelfilm maken”, “WOII”, “een weekje weg in Europa”
We maken ook excursies of gaan naar een theater- of filmvoorstelling. Verder is er nog een flink aantal
activiteiten door het jaar heen; een picknick in de eerste schoolweek, een schoolkamp, een reünie met
oud-leerlingen, een voorstelling verzorgen voor ouderen ed
Lestijden op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
		
Les
ISK-F			
Les
ISK-U
1e lesuur 8.15 - 9.05
1e lesuur
8.15
2e lesuur 9.05 - 9.55
2e lesuur
9.05
Pauze
9.55 - 10.15
3e lesuur
9.55
3e lesuur 10.15 - 11.05
Pauze
10.45
4e lesuur 11.05 - 11.55
4e lesuur
11.05
Pauze
11.55 - 12.20
5e lesuur
11.55
5e lesuur 12.20 - 13.10
Pauze
12.45
6e lesuur 13.10 - 14.00
6e lesuur
13.10
Pauze
14.00 - 14.20
Pauze
14,00
7e lesuur 14.20 - 15.10
7e lesuur
14.20
8e lesuur 15.10 - 16.00
8e lesuur
15.10

-

9.05
9.55
10.45
11.05
11.55
12.45
13.10
14.00
14.20
15.10
16.00

Lestijden op dinsdag
		
Les
ISK-F			
1e lesuur 8.15 - 9.00
2e lesuur 9,00 - 9.45
3e lesuur 10.05 - 10.50
4e lesuur 10.50 - 11.35
5e lesuur 11.35 - 12.20
Pauze
12.20 - 12.45
6e lesuur 12.45 - 13.30
7e lesuur 13.30 - 14.15

-

9.00
9.45
10.50
11.35
12.20
13.05
13,30
14.15

Les
1e lesuur
2e lesuur
3e lesuur
4e lesuur
5e lesuur
6e lesuur
Pauze
7e lesuur

ISK-U
8.15
9.00
10.30
10.50
11.35
12.20
13.05
13.30

7

HET STORMINK ISK | SCHOOLGIDS 2022-2023

Ziek melden
Bij ziekte van een leerling moeten ouders/
verzorgers vóór 9.00 uur naar de administratie
van de school bellen. Als een leerling op
school ziek wordt, meldt de leerling dat bij de
meldkamer. Voor een bezoek aan arts, tandarts,
orthodontist e.a. vraagt de leerling verlof bij
de meldkamer. Neem dan een briefje van
thuis, of de afspraakkaart van de (tand)arts of
orthodontist mee naar de meldkamer.
Voor verlof van meer dan één dagdeel, moeten
ouders een schriftelijk verzoek doen bij de
teamleider.
Dus als uw kind niet naar school kan bel:

0570 50 46 60

Schoolvakanties & roostervrije dagen
Herfstvakantie
17 oktober t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie
26 december t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie
27 februari t/m 3 maart 2023
Pasen
10 april 2023
Meivakantie
24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart
18 en 19 mei 2023
Pinksteren
29 mei 2023
Zomervakantie
24 juli t/m 1 september 2023
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Nodig op school

TAS

LUNCH

MAP

POTLOOD

KLEURPOTLODEN

KOPTELEFOON/
EARPLUGS

PEN (ROOD
EN BLAUW)

ETUI

Rekenen/wiskunde

LINIAAL

GEO DRIEHOEK

PASSER

SPORTBROEK

T-SHIRT

ZWEMBROEK

HANDDOEK

Sport

SCHOENEN

Zwemmen

BADPAK/BIKINI
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Leefregels op Het Stormink/De Zwaluwenburg
• Kom op tijd
• Kom afspraken op tijd na
• Bezorg geen overlast
• Geen alcohol en drugs
• Respect voor elkaar
• Breng elkaars veiligheid niet in gevaar
• Bewaar spullen in je kluis
• Houd de school schoon
• Volg aanwijzingen van het personeel op
Wij vinden het belangrijk om ons met elkaar aan
leefregels te houden zodat iedereen zich veilig
voelt op school.

NIET ROKEN

GEEN TELEFOON

GEEN PETJES

GEEN KAUWGOM

NIET SCHREEUWEN

GEEN MUZIEK

NIET RENNEN

GEEN JAS

10

HET STORMINK ISK | SCHOOLGIDS 2022-2023

FRUIT OF GROENTE

GEZONDE BOTERHAM

FLESJE WATER

GEEN SNOEP

GEEN KOEK

GEEN CHOCOLADE

GEEN ENERGIEDRINK

GEEN CHIPS

GEEN FRISDRANK
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Lessentabel ISK

		
Les
ISK-F
ISK-U
Nederlands
14
11
Engels		2
Zaakvakken
3
Geschiedenis/aardrijkskunde		
2
Wiskunde
3
3
Biologie		2
Natuur-/scheikunde		1
Techniek
2
1
Verzorging
2
2
Tekenen
1
1
Handvaardigheid
1
1
Lichamelijke opvoeding*
2
2
Drama**
1
1
Muziek**
1
1
Mentorles
1
1
Talentontwikkeling
3
3
TOTAAL
34
34

* Leerlingen die nog niet kunnen zwemmen, krijgen in 		
de uren lichamelijke opvoeding zwemles totdat zij een 		
diploma gehaald hebben.
** extra uren i.v.m. NPO gelden

Aantekeningen
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hetstormink-ehl.nl
Storminkstraat 1
7418 GH Deventer

Zwaluwenburg 10
7423 DS Deventer

T: 0570 504660
E: info.hetstormink@ettyhillesumlyceum.nl
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Kijk voor het onderwijsaanbod van al onze locaties op:
www.ettyhillesumlyceum.nl/onderwijsaanbod
Colofon
De schoolgids wordt jaarlijks gemaakt
door de schoolleiding Het Stormink in
samenwerking met de medewerkers
van kwaliteit en communicatie van het
centrale directiekantoor van het Etty
Hillesum Lyceum.

Ontwerp/opmaak
Bloos Concept & Creatie
www.bloos.nu
Tekstredactie
F. Grol
Het Stormink

HET VLIER

