
 

Nieuwsbrief september 2019

Start schooljaar 

Wij hopen dat u allen een prettige en zonnige 
zomervakantie achter de rug heeft zodat we 
uitgerust en vol enthousiasme aan het nieuwe 
schooljaar kunnen beginnen. We wensen 
iedereen dan ook een mooi, gezond en 
succesvol jaar toe.  

Op de Gasthuislaan zijn wij vorige week 
gestart met het inrichten van het nieuwe 
schooljaar. Ook het gebouw heeft 
aanpassingen ondergaan. Er zijn 
zonnepanelen aangebracht, de kozijnen 
hebben een nieuwe coating gekregen en de 
grote aula heeft een nieuwe afbeelding op 
fotobehang gekregen.  

Organisatieverandering ISW GHL 

Met ingang van dit nieuwe schooljaar werken 
we vanuit een nieuwe organisatiestructuur.  

Zoals u weet, is Anko Goudswaard sinds vorig 
schooljaar overkoepelend directeur van twee 
locaties in ’s-Gravenzande. Om de kwaliteit 
van ons onderwijs te behouden en het beleid 
af te stemmen op de huidige 
onderwijsontwikkelingen en de veranderende 
maatschappij zijn twee adjunct-directeuren 
benoemd. Zij vervangen de directeur bij zijn 
afwezigheid en zijn eindverantwoordelijk voor 
alle zaken binnen hun afdelingen.  

 

 

Om de leerlingbegeleiding dichterbij het 
primaire proces te leggen, wordt deze 
begeleiding binnen de afdelingen verzorgd 
door leerjaarcoördinatoren. Zij zijn het eerste 
aanspreekpunt voor de leerlingen en de 
ouders/verzorgers binnen de dagelijkse gang 
van zaken in de school.  

Hieronder ziet u het overzicht:  

Directie  

Directeur ISW GHL/SWL Anko Goudswaard 
(benedenverdieping)  

Adjunct-directeur Onderbouw Klas 1-2  
Nico Duivenvoorden (1ste verdieping)  
 
Adjunct-directeur Bovenbouw klas 3-6  
Tineke van der Toorn (2de verdieping)  

Leerjaarcoördinatoren  

Leerjaar 1 Steven van der Mark (3de 
verdieping)  

Leerjaar 2 Ton van der Burg (3de verdieping)  

Leerjaar 3 Lucienne Badoux (2de verdieping)  

Leerjaar havo 4 en 5 Wilfried Jörning (1ste 
verdieping)  

Leerjaar vwo 4, 5, 6 Ursula Nijpels (2de 
verdieping) 

  

 

 



Personeel 

 
ISW Gasthuislaan is het nieuwe schooljaar 
gestart met een 10-tal nieuwe collega’s, 
waarmee de formatie op volle sterkte is. 
  
Hieronder een overzicht van onze 
nieuwbenoemde collega’s.  
- de heer Eyongo, docent Frans (tijdelijke 
vervanging van de heer Putter) 
- mevrouw van der Meer-van Vliet, docent 
Engels 
- de heer Van der Schoot, docent 
maatschappijleer 
- de heer Mulder, docent natuurkunde 
- de heer Klapwijk, docent Duits (tijdelijke 
vervanging van mevrouw Idema i.v.m. 
zwangerschapsverlof) 
- mevrouw Emmerzaal, docent lichamelijke 
opvoeding (vanaf oktober tijdelijke vervanging 
van mevrouw de Reus i.v.m. 
zwangerschapsverlof) 
- mevrouw Van Dijk, docent aardrijkskunde 
(tijdelijke vervanging van mevrouw Van Loon 
i.v.m. zwangerschapsverlof) 
- de heer Duivenvoorden, adjunct-directeur 
leerjaar 1-2 en docent Engels 
- de heer Nobbe, docent Engels 
- de heer Darkaoui, docent wiskunde 
  
In de vakantie is mevrouw Idema bevallen van 
een gezonde dochter. Komende periode zal 
zij uiteraard nog niet aanwezig zijn en hebben 
we de heer Klapwijk als vervanger. 
 

 

Werkweken 

In week van 16-20 september a.s. zullen  
de werkweken voor klas 1 en klas 4 
plaatsvinden. Ook zijn er excursies gepland. 
Hierdoor zal het rooster deze week voor de 
andere leerlingen afwijken van het normale 
rooster. 

 

Informatieavonden 

Vanaf volgende week zullen de 
informatieavonden voor de verschillende 
leerjaren van start gaan. Naast een plenair 
gedeelte in de aula waar u algemene 
informatie ontvangt, maakt u kennis met de 
persoonlijke mentor van uw kind. De mentor is 
uw eerste aanspreekpunt het komende 
schooljaar. Voor meer informatie over de data 
verwijzen wij u naar de bijgevoegde agenda in 
deze Nieuwsbrief en naar de website van de 
school.  

Decanaat 

 
Wij zijn Bas Agterberg en Niels de Fockert, 
het decanen-duo van de Gasthuislaan.  
 
Wij zijn er om uw kind (en u) te helpen bij het 
kiezen!  
In klas 3 bij het kiezen van het profiel en in de 
bovenbouw bij het kiezen van een studie. 
 
Mocht u ons nodig hebben, kunt u ons 
bereiken op: agg@isw.info (vwo) of 
frt@isw.info (havo)." 
 
 
Niels de Fockert, decaan havo 
Bas Agterberg, decaan vwo 
 
 

 
 

 

Soldaat van Oranje 
 
Ook dit jaar gaan we weer met alle leerlingen 
van klas 4 (havo/vwo) naar Soldaat van 
Oranje. Dit is een traditie geworden op onze 
school en wij genieten ervan dat de musical 
nog steeds te bezoeken is.  
Havo 4 gaat op woensdagmiddag 9 oktober 
en vwo 4 gaat op woensdagmiddag 6 
november. De bussen vertrekken vanaf 
school rond 12.15 uur en we zijn meestal rond 
18.30 uur weer thuis. Zet het alvast in de 
agenda. 
 
Emmeline Mooij, CKV 
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Productiehuis Theater en muziek 
 
Na de herfstvakantie zal op onze school een 
productiehuis muziek en theater worden 
geopend. Dit zal gebeuren in samenwerking 
met Koperen Kees en Muziekmeesters 
Westland. Leerlingen van zowel de 
Sweelincklaan als de Gasthuislaan kunnen 
hier lid van worden. Zij krijgen les in theater of 
muziek. Met elkaar wordt er gewerkt aan een 
voorstelling die opgevoerd zal worden aan het 
einde van het schooljaar.  
 
Het productiehuis zal open zijn op woensdag 
van 16.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 
21.00 uur. 
In de komende weken horen jullie hier meer 
over. Heb je nu al belangstelling, kom dan 
even langs in 001, dan beantwoord ik al je 
vragen. 
 
We zijn ook nog op zoek naar een leuke 
naam voor dit productiehuis. Je kunt meedoen 
aan een prijsvraag. Verzin een leuke naam en 
als jouw naam wordt gekozen, krijg je een 
maand proeflessen in het productiehuis om te 
kijken wat het beste bij jou past. 
 
Emmeline Mooij, CKV 

 

Sectie LO 

Sportliefhebbers zitten goed op ISW 
Gasthuislaan. Naast het vak Lichamelijke 
Opvoeding is er voor bovenbouwleerlingen 
bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om 
Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) te 
kiezen. Daarnaast hebben we een 
Topsportbeleid, een Sportraad die regelmatig 
sporttoernooien organiseert en we doen 
geregeld mee aan buitenschoolse toernooien 
zoals Olympic Moves en KNHB 
Schoolhockey. 
We beschikken ook over een heuse 
fitnessruimte. Deze ruimte is compleet 
ingericht met cardioapparatuur, 
krachttoestellen, core-stability-faciliteiten, etc. 
Bovenbouwleerlingen vanaf klas 4 kunnen 
gebruik maken van deze ruimte. Onder de 
noemer 'Fit@School' kunnen zij een 
strippenkaart kopen van 5 euro, waarvoor zij 
10 keer mogen sporten onder begeleiding van 
drie enthousiaste vrijwilligers. Deze 
vrijwilligers (Jaap Alleblas, Mias Stapersma 
en Ralph van Vaerenbergh) zijn op maandag 
t/m donderdag van 12:25 tot 16:00 uur in deze 
ruimte aanwezig. Dit zijn de tijden waarop de 
leerlingen gebruik kunnen maken van de 
fitnessruimte. 
 

Bij de docenten LO kun je terecht voor meer 
informatie of loop even langs bij de heren in 
de fitnessruimte. We starten direct na de 
werkweken, dus in de vierde schoolweek. 
Veel sportplezier! 
 
 

Excursie Kunst Klas 3 

 
In het kader van het vak Kunst zullen op 
dinsdag 12 en woensdag 13 november 2019 
alle leerlingen van klas 3 op excursie gaan of 
workshops volgen op school.  
De excursie zal bestaan uit een bezoek aan 
en een rondleiding in het Rijksmuseum. 
De activiteiten zullen beide dagen tussen 8.00 
en 17.00 uur plaatsvinden, dan wel op school 
of in Amsterdam. 
In oktober ontvangt u nog een mailing en 
vanaf eind oktober kunnen de leerlingen zich 
via magister inschrijven voor de verschillende 
workshops. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Tineke van Cappellen. (cpn@isw.info ) 
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Agenda 2019 

Datum                 Activiteit 

Di 10 sept.          IST-toets klas 1  
                           Info avond Klas 1 

11/12 sept           Schoolfotograaf 

16-20 sept          Werkweken klas 1 en 4 

Ma 23 sept         Informatie-avond klas 2 en 3 

Wo 25 sept         Informatie-avond HAVO 5  
                           Informatie-avond VWO 6 
 

Vr 27 sept          Vanaf 12.00 Personeelsdag 

Ma 30 sept         Informatie-avond HAVO 4  
                           Informatie-avond VWO 4/5 
                           Voorlichting Uitwisseling Duits 
                           Ouderavond klas 1 gym/vwo+ 
 

Wo 9 okt             Soldaat van Oranje 

14-18 okt.           10-min gesprekken ouders klas 1 

Do 17 okt.           Informatie-avond ouders klas 3  

                           profielkeuze 

21-25 okt.            Herfstvakantie 

 

 

 

 


