
 

Speciale december-
nieuwsbrief voor 
ouders en leerlingen 
van de Gasthuislaan  

Beste allemaal, 

 

Het is december. Een 

bijzondere maand waarin 

warmte en licht centraal 

staan. Bij ons op school is 

dat ook goed te merken. De 

leerlingen zijn bevangen 

door de december-koorts. 

Niet alleen vanwege de 

cadeautjes, maar ook omdat 

het de maand is waarin je meer aandacht besteedt 

aan je medemens. Het is hartverwarmend om te 

zien wat er in jongeren omgaat en hoe begaan zij 

zijn met anderen. 

 

In deze speciale nieuwsbrief delen we informatie 

met jullie die mogelijk interessant is. Het gaat om: 

 Roosters/leswisselingen/lesuitval - ’n 

kijkje in onze keuken  Zie bijlage I 

 Huiswerkbegeleiding vanaf 7 januari 

(informatiebrief)   Zie 

bijlage II 

 De Plastic Soup-actie van V5 

 Paarse Vrijdag 

 Oudergesprekken ‘nieuwe’ stijl 

 Kerst 

 

Plasticsoep 

 
Bijzondere kerstactie op onze school. Vanaf 
maandag 9 december a.s. vragen onze leerlingen 
aandacht voor een probleem in de wereld dat ons 
allemaal aangaat: De plasticsoep. Het plastic afval 
dat de wereld verovert en doordringt tot in de 
kleinste hoekjes en gaatjes, boven en onder water, 
in het voedsel van planten, mensen en dieren. Elke 
dag komt er meer plastic bij en dat moet stoppen, 
maar hoe? Leerlingen uit vwo5 trekken deze 
weken op school de stoute schoenen aan om op 
kleine schaal te werken aan bewustwording 
rondom deze problematiek en om geld op te halen 
voor de Plastic Soup Foundation. Naast geld 
ophalen en aandacht vragen maken zij van plastic 
afval kerstkandelaars. Ook plaatsen zij in de aula 
van de school een houten kerstboom waarin de 
leerlingen elke dag plastic afval hangen om 
zichtbaar te maken hoeveel wij achterlaten na 
elke maaltijd. De opbrengst van de schoolactie en 
de zelfgemaakte kandelaars zullen op donderdag 
16 januari 2020 worden overhandigd aan de 
dansers van het Nederlands Dans Theater (NDT). 
Zij organiseren nl. twee benefiet 
dansvoorstellingen onder de naam SWITCH op 16 
en 17 januari 2020 in het Lucent Dans Theater in 
Den Haag (https://www.ndt.nl/tickets/switch).  
De opbrengst van deze twee avonden gaat naar de 
Plastic Soup Foundation in Amsterdam 
(https://www.plasticsoupfoundation.org/).  Zo 
werken onze leerlingen samen met twee mooie 
organisaties in ons land (NDT en Plastic Soup 
Foundation) en bundelen we onze krachten om 
gezamenlijk onze schouders te zetten onder een 
urgente zaak die ons allemaal aangaat. Wil je 
meedoen of meer informatie? Emmeline Mooij 
(moo@isw.info)  
 
 

https://www.ndt.nl/tickets/switch
https://www.plasticsoupfoundation.org/


 

Paarse Vrijdag 

 

Elk jaar op de tweede vrijdag van december is het 

Paarse Vrijdag, een GSA-actiedag waarop de hele 

school hun steun voor sekse, gender en seksuele 

diversiteit kan laten zien door paars te dragen. Het 

centrale thema van deze dag is acceptatie, en dat 

past volledig in de ISW-opvattingen over 

gelijkwaardigheid en respect. Door paars te dragen, 

laat je zien dat jij elke vorm van seksualiteit en 

liefde steunt. Dit jaar hebben we een speciale actie: 

leerlingen die paars dragen mogen een suikerspin 

halen in de hal van de school! Onze dank gaat uit 

naar de leerlingen van de GSA-commissie voor hun 

inzet. 

 

Oudergesprekken ‘nieuwe’ stijl 

 

Graag zien we dat uw kind meekomt als u 

oudergesprekken voert met vakdocenten. Tenslotte, 

zo denken wij, is het zinvoller om met uw kind te 

praten dan over uw kind. Door gezamenlijk te 

bespreken wat een leerling zou moeten/kunnen 

doen, neemt de motivatie om het te doen 

(eigenaarschap) toe . 

 

Kerst 

 

Op donderdag 19 en vrijdag 20 december staat een 

aantal kerstactiviteiten gepland. Dit jaar geen 

grootschalige goede-doelen actie. Die is volgend 

jaar weer aan de beurt. Er zijn wel vieringen voor de 

onderbouwklassen, kerstontbijt, gala- en andere 

activiteiten, zoals het basketbaltoernooi op de 20e. 

Niet alle leerjaren zijn even actief, maar we hopen 

dat iedereen kans ziet om met zijn klas speciale 

aandacht te geven aan de kerst. 

Fijne feestdagen 

Hopelijk zijn we erin geslaagd om jullie weer een 

kijkje achter de schermen te geven. Rest ons om 

jullie allemaal alvast een fijne decembermaand te 

wensen, met fijne feestdagen en een goede start 

van 2020! 

 

 

 



Roosteraanpassingen op de Gasthuislaan 

 

Hier zal niemand ontgaan zijn dat er veel wisselingen plaats vinden van lestijden en lokalen op de 

GHL, en dat er regelmatig iets uitvalt. Om iedereen meer inzicht te geven in de oorzaken hiervan 

hebben we een aantal redenen voor jullie op een rijtje gezet: 

4M-model, andere roostersystematiek 

Dit jaar zijn we in jaar 1 gestart met de invoering van een nieuw onderwijsmodel, het 

maatwerkkeuzetraject 4M. Dit houdt onder andere in dat leerlingen in jaar 1 nu voor periodes van 5 

lesweken keuzes kunnen maken voor steun- en/of talentlessen. Het doel is om meer onderwijs op 

maat te realiseren.  

 

We zien dit als een belangrijke, wenselijke onderwijskundige ontwikkeling die de komende jaren met 

de leerlingen mee zal groeien (volgend jaar in klas 1 en 2, daarna in klas 1,2 en 3, etc.). Dit heeft 

grote effecten op onze lesroosters. Omdat de inzet van docenten steeds verandert onder invloed van 

de maatwerklessen, veranderen de roosters van leerlingen iedere vijf weken. De effecten hiervan in 

de bovenbouw zijn nog klein, maar met name onderbouwklassen merken dit.  

 

Lesuitval 

Tevens hebben we dit jaar te maken met een groter (langdurig) ziekteverzuim dan normaal. In het 

voortgezet onderwijs is geen vervangingspoel, het is niet eenvoudig om zieken te vervangen. We 

doen onze uiterste best om zoveel mogelijk lessen door te laten gaan. Gelukkig worden we hierbij 

grotendeels ondersteund door onze eigen docenten, die zich veelal bereid hebben getoond extra 

uren te maken of aanpassingen te doen. Daarnaast zoeken we actief naar externe vervanging. Al met 

al vraagt dit ook om roosteraanpassingen. 

 

Activiteiten 

De Gasthuislaan is een school die veel organiseert voor haar leerlingen. Soms kleinschalig 

(Sinterklaasvieringen, kerstontbijt) ,maar soms ook ingrijpender (reizen, excursies, etc.). De ‘grotere’ 

activiteiten vragen om de inzet van docenten, natuurlijk. En ook dat leidt tot enige uitval en 

roosteraanpassingen. 

Gelukkig plannen we meer onderwijstijd (lessen) in dan wettelijk vereist wordt. Dat geeft ons ‘lucht’ 

om bijzondere activiteiten te organiseren en/of oplossingen te vinden als iemand langduriger uitvalt.  

 

Dagrooster 

Onze roostermakers zetten zich elke dag in om de roosters voor de leerlingen zo aantrekkelijk [lees: 

compact] mogelijk te maken. Zij slagen er elke dag in tussenuren te vullen zodat leerlingen later 

kunnen starten of eerder uit zijn. Vooral de onderbouw heeft hier profijt van. Omdat 

bovenbouwleerlingen in ‘clusters’ zitten, zijn hun lessen lastig te verplaatsen. Het leggen van deze 

‘puzzel’ is vaak ook de oorzaak van les- of lokaalwisselingen, maar deze effecten zijn doorgaans 

positief.  

Nieuwe realiteit 

Omdat het onderwijs op onze school flexibeler wordt (vanwege maatwerklessen en –programma’s/-

activiteiten), zullen alle leerlingen voortdurend roosteraanpassingen kennen. We houden Magister 

actueel zodat leerlingen op elk moment de actuele stand van zaken kunnen zien. We proberen 

iedereen zo vroeg mogelijk te informeren. Gelukkig lukt dat goed. Leerlingen zijn verantwoordelijk 

voor het lezen van hun rooster, maar we merken dat veel ouders hen daarin bijstaan door mee te 

kijken. En daar zijn we natuurlijk blij mee. 



Huiswerk onder toezicht:       Schooljaar: ’19’20 

             Periode 2 

Geachte ouder(s) / verzorger(s) 

 

Op dinsdag 7 januari gaat de Huiswerkklas (HWK) voor leerlingen alle leerjaren weer van start. 

 

De Huiswerkklas in een paar kernzinnen:  

 De huiswerkklas kan doorgaan indien minstens 6 leerlingen zich hebben aangemeld voor het 

betreffende dagdeel.  

 Uw zoon/dochter gaat zelfstandig werken in een stiltelokaal;  

 In de HWK is ruimte voor maximaal 24 leerlingen. 

 Er is altijd een professional (docent) aanwezig. 

 De leerling geeft in de HWK steeds aan waaraan hij/zij gaat werken. Dat wordt met een paraaf 

afgetekend door de docent. 

 Elke leerling mag vragen stellen over zijn/haar huiswerk, mocht dat nodig zijn. 

 

Dagen en tijden 

Dit jaar bieden we de Huiswerkklas weer aan gedurende: 

 

Periode 2 dinsdag 7 januari 2020 tot en met donderdag 9 april 

 

Voor leerlingen die meedoen geldt: 

Elke dinsdag- en/of donderdagmiddag van 14:15 – 17:00u is de Huiswerkklas in lokaal 103. Je kunt je 

per periode voor 1 middag of voor beide middagen inschrijven. Op het moment dat de reguliere lessen 

voor jou eindigen, meld je je bij de Huiswerkklas. (Als je lessen eindigen om 15:10, start je dus om 

15:15 uur, bijvoorbeeld.) Er wordt een pauzemoment ingepland. Je krijgt dan de gelegenheid om even 

iets te eten en/of te drinken. 

 

De inschrijving! 

Je kan per vandaag direct inschrijven via de volgende link; 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0Zhn0uXqbEecL0WRtdJ4rmCR9UQg72FLq7FiJWVTvtJUN0

IyRDhUQUNUS1VLT0ROOEVCN0JLVVBHVC4u 

 

Bij het toewijzen van de plekken hanteren wij de volgorde van inschrijving.  

De inschrijving voor periode 2 sluit op vrijdag 13 december om 12:00. 

U krijgt automatisch een bevestiging dat de aanmelding ontvangen is. In de week van 16 december 

krijgt u definitief uitsluitsel. Dan hoort u of uw kind deel kan nemen. 

Leerlingen die zich hebben aangemeld voor periode 1 en zich opnieuw aanmelden, krijgen voorrang 

(omdat in periode 1 te weinig aanmeldingen waren en de HWK toen niet kon worden aangeboden.) 

 

Het kan zijn dat het lesrooster in een bepaalde periode niet zo goed aansluit bij de dagen en tijden 

waarop deze mogelijkheid wordt geboden. De kans bestaat dat uw kind in plaats van de volledige tijd 

bijvoorbeeld maar een uur gebruik kan maken van de Huiswerkklas. Voor ons is dit geen probleem; je 

mag ook voor een uur komen.  

 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0Zhn0uXqbEecL0WRtdJ4rmCR9UQg72FLq7FiJWVTvtJUN0IyRDhUQUNUS1VLT0ROOEVCN0JLVVBHVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0Zhn0uXqbEecL0WRtdJ4rmCR9UQg72FLq7FiJWVTvtJUN0IyRDhUQUNUS1VLT0ROOEVCN0JLVVBHVC4u


Let op! 

 Alle geplaatste leerlingen van mogen alleen op de, door de aanwezige docent, aangegeven 

wisselmomenten het lokaal verlaten.  

 Elke leerling zorgt ervoor dat er voldoende werk wordt meegenomen inclusief een leesboek. 

Leerlingen leren hierdoor goed plannen én de rust wordt op deze manier geborgd. 

 

Minimale bijdrage 

Wij vragen een bijdrage voor deelname aan de Huiswerkklas. 

Inschrijving voor 1 middag per week:  € 30,00 voor 1 periode van gemiddeld 8 weken. 

Inschrijving voor 2 middagen per week:  € 60,00 voor 1 periode van gemiddeld 8 weken. 

 

De financiële afhandeling gebeurd via wiscollect. 

 

Afspraak: 

Als je bent ingeschreven, wordt er verwacht dat je de hele periode aanwezig bent.  

 

Heb je vragen? Dan kun je mailen naar gasthuislaan@isw.info 

 

Namens de Gasthuislaan,  

 

Dhr. N. Duivenvoorden MEM, adjunct-directeur onderbouwklassen GHL 

 

 

 

 

mailto:gasthuislaan@isw.info
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