
 

Nieuwsbrief 30 oktober 2019 

De eerste weken van dit schooljaar zitten er al 

weer op. Onze nieuwe leerlingen hebben hopelijk 

allemaal op een fijne manier kennis kunnen maken 

met onze school en hun plekje gevonden.  

Na de herfstvakantie komt de eerste SE-week voor 

onze eindexamenkandidaten er al aan. Voor hen 

breekt een spannende tijd aan. Direct na de 

herfstvakantie starten de leerlingen uit leerjaar 1 

met het maatwerktraject. Later in deze nieuwsbrief 

daar meer over.  

Personeel 

In de eerste weken hebben we helaas te maken 

gehad met meerdere collega’s die langdurig uitvallen. 

Dit heeft voor lesuitval gezorgd. Wij zetten alles op 

alles om alle vacatures zo snel als mogelijk op te 

vullen. Het is in deze tijd echter lastig om goed en 

gekwalificeerd personeel te vinden. We hopen op uw 

begrip. Gelukkig is ISW Gasthuislaan een 

aantrekkelijke school om voor te werken en lukt het 

bijna altijd om de vervanging rond te krijgen.  

 

Op 10 september is mevrouw de Reus bevallen van 

een zoontje. Inmiddels maken moeder en zoon het 

goed. Na de kerstvakantie zal mevrouw de Reus haar 

lessen waarschijnlijk weer gaan geven. 

 

Op 1 oktober is mevrouw Van Loon (docente 

Aardrijkskunde) bevallen van haar 2de dochter. In deze 

periode geniet mevrouw Van Loon nog van haar 

verlof, vanaf januari zal zij weer terugkeren en haar 

lessen gaan geven.  

Communicatie vanuit school 2019-2020 

Dit schooljaar wordt nog meer dan andere jaren de 

mail als hoofdcommunicatiemiddel gebruikt. Naar 

leerlingen via magister mail (regelmatig kijken!), naar 

ouders via het mailadres wat u aan ons heeft 

doorgegeven. U kunt zelf controleren of de school de 

juiste gegevens heeft, via het ouderaccount van 

Magister. 

 

Start 4M-maatwerktraject in brugklas  

Na de herfstvakantie starten we in leerjaar 1 met de 

4M-maatwerklessen. Er zijn in totaal 5 blokken dit 

schooljaar waarin Maatwerk wordt aangeboden. Op 

onze locatie vinden we het belangrijk dat je naast de 

lessen die je de hele week volgt met je klas (Mono-

lessen) ook kunt kiezen voor extra uitleg 

(Steunlessen) en/of nieuwe lesstof (Talentlessen). 

Leerlingen kiezen per blok van vijf weken voor drie 

lesuren per week uit verschillende vakken en 

onderwerpen.   

Ook zijn er vakoverstijgende Multi-lessen en speelt 

de Mentor een belangrijke rol.  De mentoren 

begeleiden de leerlingen bij hun keuze. Daarnaast 

evalueren we het proces gedurende dit schooljaar. 

Volgend schooljaar wordt het 4M-model ook in leerjaar 

2 aangeboden. Op deze wijze willen we de leerlingen 

meer ‘ruimte geven om te leren’. 

 

 

 



 

Decanaat 

Iedere twee jaar organiseert het decanaat, voor alle 

leerlingen (bovenbouw) én hun ouders, een 

terugkomavond van oud-leerlingen. Op deze avond 

vertellen oud-leerlingen alles over de opleiding, die ze 

aan het volgen zijn. Een must voor elke leerling die 

zich wil oriënteren op een vervolgstudie, vinden wij. 

We hebben weer veel oud-leerlingen van onze school 

bereid gevonden om hun ervaringen te delen met de 

nieuwere generatie.  

Deze avond is op donderdag 14 november van 

19:30 uur tot 21:00 uur. Inschrijven kan nu nog via 

magister (tot woensdag 16:00 uur). 

Ook al zit de opleiding die je in gedachten hebt er niet 

tussen, is het toch raadzaam om naar de 

voorlichtingen te komen. Je kunt dan uit de praktijk 

horen, hoe het er op een hogeschool of universiteit 

aan toe gaat. 

We hopen jullie daar te zien, 

Bas Agterberg en Niels de Fockert 

Schoolpasjes 

Het gebeurt regelmatig dat leerlingen hun schoolpas 

niet bij zich hebben. Dat leidt niet zelden tot 

problemen. Leerlingen moeten bij ons op school altijd 

hun pasje bij zich hebben. Dat pasje is onder andere 

vereist bij gebruik van de mediatheek, bij toetsen in de 

bovenbouw, bij schoolfeesten en - activiteiten en bij 

administratieve handelingen (zoals bij te laat komen).  

Ook kunnen leerlingen straks alleen printen/kopiëren 

met het tegoed op hun pas. Als het pasje ontbreekt 

moeten collega’s extra administratieve handelingen 

verrichten, waardoor er meer tijd verloren gaat.  

 

Wilt u dit met uw zoon/dochter bespreken en vragen of 

hij/zij het pasje altijd bij zich heeft?  

Een tip: Veel leerlingen stoppen hun schoolpas 

standaard in hun telefoonhoes. Zo weten ze zeker dat 

ze ‘m nooit vergeten.  

 

N.B. Pas kwijt? 

Als het pasje kwijt is, moet een nieuwe pas 

aangevraagd worden. Dat kan bij de mediatheek, bij 

de balie of via de mail: 

mediatheekgasthuislaan@isw.info. U krijgt na 

aanvraag een betalingsverzoek. Als die voldaan is, 

kan de pas daarna afgehaald worden bij de 

mediatheek. 

 

Update: ISW Onderneemt 

Al enkele weken zijn de leerlingen uit A3a bij de 

vakken aardrijkskunde, economie & Nederlands druk 

bezig met hun bedrijfsproject. In groepjes hebben ze 

geheel zelfstandig KP Holland, KUBO, Levoplant of 

Priva bezocht voor een rondleiding en een goed 

gesprek. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan 

het schrijven van de adviezen, het maken van folders 

en/of het beantwoorden van onderzoeksvragen. Eind 

november rondt de klas het project af met een 

presentatie aan de betreffende bedrijven. 

Op vrijdag 11 oktober bracht VWO5 Bedrijfseconomie 

een interessant bezoek aan Rijk Zwaan en binnenkort 

staat er voor VWO4 Bedrijfseconomie een bezoek aan 

Deliflor op de planning. Aan diverse andere initiatieven 

samen met het (Westlandse) bedrijfsleven wordt 

momenteel hard gewerkt, dus stay tuned...  

Mocht u zelf, als werkgever bij uw eigen bedrijf of 

werknemer in een bedrijf, het leuk vinden leerlingen te 
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ontvangen, een gastles te geven of een opdracht te 

verzorgen, neem dan contact op met Yvonne van 

Santen op snt@isw.info. 

Anglia  

De inschrijving voor Anglia is gestart! Via de mail die 

is verstuurd kunt u uw kind (weer) opgeven.  Als u 

meer wilt weten bent u van harte welkom op de 

informatieavond op 29 oktober om 19.00 op de GHL. 

De docent Engels van uw zoon of dochter kan ook 

vragen beantwoorden of helpen met het bepalen van 

het juiste niveau.  

 
Dag van de Franse Taal 

Donderdag 14 november is het weer zover, de dag 

van de Franse Taal. Ook dit jaar zullen we hier in de 

Franse lessen aandacht aan besteden. 

Deze dag zullen we in de ochtend met alle 2e klassen 

richting Westland Theater ‘De Naald’ gaan om daar de 

Franse film “Demain tout commence” te bekijken. 

Verdere informatie hierover ontvangt u nog over de 

mail. 

 

Agenda 

Datum Activiteit 

28 oktober Start maatwerklessen 1e periode, 

leerjaar 1 

29 oktober Voorlichtingsavond Anglia, 19.00 

uur. 

3 klassieke ouderavond, leerjaar 1 

gymnasium/vwo+, 20.000 uur 

30 oktober Opening Play Now (buitenschools 

muziek en cultuuraanbod op ISW 

GHL), 16.00 uur 

4 november  Start SE-1, 5 havo en 6 vwo 

11 november Start excursieweek 

14 november Studiekeuze-avond met oud-

leerlingen, bovenbouw, 19.30 uur 

21 november  Schoolfeest, alle leerjaren 

28 november Voorlichting nieuwe vakken, leerjaar 

3, 19.00 uur  

2 december  Start maatwerklessen periode 2, 

leerjaar 1 

2 t/m 6 

december 

Minirooster in verband met 

rapportvergaderingen 

12 december PWS-presentaties VWO 6 

16 & 17 

december 

Ouderspreekavond n.a.v. rapport 1 

(inschrijven via magister) 

* Voor de volledige planning verwijzen we graag naar onze 

site: https://gasthuislaan.isw.info/site/nl/rooster-en-

planning/agenda . 
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