
 

Nieuwsbrief 7 januari 2020 

Gelukkig nieuwjaar!  

Hierbij wensen de medewerkers van ISW 

Gasthuislaan u een gezond en gelukkig 2020 toe. 

2019 is, mede door de prachtige resultaten, een 

succesvol onderwijsjaar geweest voor onze 

locatie. Ook hebben we in 2019 wat zorgen 

gekend. Een aantal langdurig zieke collega’s heeft 

voor een aantal docentwisselingen gezorgd. We 

hebben hier veel begrip van u mogen ontvangen. 

Dank daarvoor. In 2020 staan al onze medewerkers 

weer klaar om er samen met u en uw zoon of 

dochter een mooi jaar van te maken! 

 

Personeel 
Met ingang van 6 januari verwelkomen we twee 

nieuwe collega’s. De heer de Kok, docent economie, 

zal de ziektevervanging van de heer Havermans voor 

zijn rekening nemen. De heer de Hoog, sommigen 

kennen hem van ISW Sweelincklaan, zal ons team op 

de afdeling planning komen versterken. Met ingang 

van 1 augustus 2020 zal de heer de Hoog ook de 

bovenbouwlessen informatica voor zijn rekening 

nemen.   

Filmpremière Bitterzoet 10 januari 
Vorig schooljaar is een start gemaakt met het 

schrijven, filmen, spelen en monteren van Bitterzoet, 

een fictieve korte speelfilm gemaakt door ISWFilm, de 

filmclub van ISW Gasthuislaan.  

 

  

De film gaat over het leven van twee pubers met hun 

vrienden op een middelbare school, waarbij 

vriendschap en depressie een grote rol spelen. Het 

onderwerp van de film is tot stand gekomen na het 

interviewen van 60 leerlingen over hun dromen, 

wensen en zorgen. De film was in eerste instantie het 

resultaat van een creatief buitenschools project, 

opgezet door het team van het bekende jaarlijkse 

schoolconcert, maar werd gaandeweg een traject dat 

voor de deelnemers veel meer is gaan betekenen.  

De film neemt kinderen mee in een fictief verhaal 

binnen hun eigen belevingswereld, gebaseerd op 

waargebeurde verhalen van leeftijdgenoten. Ouders 

en docenten krijgen een niets verhullende inkijk in de 

wereld waar kinderen écht mee worstelen.  

Première: 10 januari 2020 om 20:15 uur, ISW 

Gasthuislaan. 

Kaartverkoop: vanaf 6 januari 2020 iedere dag van 

12:00 tot 12:20 uur in de hal van ISW Gasthuislaan. 

Iedereen is welkom. 

 



 

Decanaat 
Profielkeuze klas 3 

We zijn bijna aan het einde van het eerste deel van de 

profielkeuze. Aanstaande vrijdag moeten de leerlingen 

hun voorlopige profielkeuze inleveren en geven de 

docenten een (voorspellend) advies voor hun vak.  

Naar aanleiding van dit voorlopige profiel en de 

adviezen is er een mogelijkheid tot een gesprek met 

de decaan. In sommige gevallen (adviezen stroken 

niet met het gekozen profiel of in geval van een extra 

vak) wordt u uitgenodigd. In alle andere gevallen bent 

u ook van harte welkom om met ons van gedachten te 

wisselen of voor meer informatie. U ontvangt eind 

januari/begin februari een uitnodiging via de mail.  

Uiteindelijk wordt uiterlijk 9 april het definitieve profiel 

ingeleverd.  

Studiekeuze eindexamenklassen 

De eindexamenleerlingen hebben vanuit het decanaat 

een formulier ontvangen om te kijken hoe het staat 

met hun toekomstplannen voor na het examen. Veel 

leerlingen zijn druk bezig met proefstuderen en het 

bezoeken van open dagen. Leerlingen die nog hulp 

nodig hebben of vragen hebben zijn van harte welkom 

bij het decanaat. 

Belangrijke data: 15 januari sluit de inschrijving voor 

opleidingen met numerus fixus. De overige 

opleidingen hebben een deadline van 1 mei. 

Leerlingen hebben een DigiD nodig om zich te kunnen 

inschrijven (aanvraag duurt 5 werkdagen). 

 

 

ISW Gasthuislaan gaat voor 
duurzaamheid 

Na de zomervakantie hebben we u geïnformeerd over 

de aanleg van bijna 500 zonnepanelen op ons dak. In 

het kader van energiebesparende maatregelen wordt 

ons gehele gebouw momenteel voorzien van 

Ledverlichting.  

Faalangst 
Binnen GGZ Delfland is ‘Doel Delfland’ de afdeling die 

preventietrainingen verzorgt voor de jeugd met als 

doel psychische problemen voorkomen of beperken. 

Op de site van Doel Delfland kunt u het hele 

trainingsaanbod vinden. Neem eens een kijkje, 

misschien is er een training bij die geschikt is voor uw 

kind. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig en 

de trainingen zijn gratis.  

In februari 2020 biedt Doel Delfland een 

faalangsttraining aan op onze locatie. De training 

bestaat uit een individueel intakegesprek, 8 

bijeenkomsten van 1 ½ uur, een bijeenkomst voor 

ouders/verzorgers en een individueel eindgesprek. 

Er zijn nog een paar plekken vrij. Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen met onze zorg coördinator 

mevrouw Omvlee  

ovl@isw.info 
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Marije gaat Alpe h’HuZes fietsen 

Hi! Ik ben Marije van Geest, 6 VWO ISW 

Gasthuislaan. 

De komende maanden ben ik hard aan het trainen om 

de Alpe d’HuZes te fietsen. Al eerder heb ik -

ongetraind ;)- de 21 bochten van de bekende berg 

genomen. Geïnspireerd door mijn neef Dave, die een 

bijzondere vorm van kanker heeft, wil ik dit -goed 

getraind- nog een paar keer doen om € 2500,- voor 

het KWF in te zamelen. Al het geld gaat gebruikt 

worden om onderzoek naar de genezing van kanker te 

bekostigen. De organisatie-, reis- en verblijfkosten 

worden apart geregeld. 

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/marijev

angeest 

 

 

 

Enquête tevredenheid leerlingen en 
ouders  

Onze school wil graag de hoogste kwaliteit leveren op 

het gebied van onderwijs, schoolklimaat en veiligheid. 

Een belangrijk instrument om duidelijkheid te krijgen 

over die kwaliteit is de jaarlijkse enquête die landelijk 

wordt afgenomen onder ouders en leerlingen van het 

derde leerjaar. In de maand maart zullen wij u via 

email uitnodigen om door middel van een 15-tal 

stellingen* uw waardering aan te geven. Het spreekt 

vanzelf dat wij uw mening heel belangrijk vinden om 

effectief te kunnen werken aan verbeterpunten die uw 

kind(-eren) ten goede komen.  

U kunt uw waardering vervolgens terugzien, ongeveer 

vanaf de maand juli, op de website 

www.scholenopdekaart.nl, waar voor iedere school in 

Nederland de gemiddelde uitkomsten per stelling 

worden gepubliceerd. Dat geeft behalve goede 

feedback voor de school ook belangrijke informatie 

voor ouders en leerlingen die een nieuwe school 

zoeken. Waarschijnlijk hebt u er in de basisschooltijd 

van uw kind ook gebruik van gemaakt.  

Wij vinden het belangrijk om nu al uw medewerking te 

vragen, ook al weten wij dat u regelmatig overspoeld 

kunt worden door enquêtes. Wij merken elk jaar dat 

de bereidheid om mee te werken onder ‘onze’ ouders 

zeer groot is en dat zouden wij graag zo willen 

houden! Doet u mee?  

*) Voorbeelden van deze stellingen:  

o “De school stimuleert mijn kind om zijn of haar best 

te doen.”  

o “Ik kan makkelijk contact krijgen met de school als ik 

dat wil.”  

o “Ik ben tevreden over de mentor van mijn kind.” 



 

Sectie LO 

De afgelopen periode stonden er weer mooie sport 

gerelateerde activiteiten op het programma. 

Leerlingen op onze locatie konden meedoen aan 

toernooitjes die bijvoorbeeld in de middagen van de 

miniroosterweken gehouden worden. Deze 

sportactiviteiten worden grotendeels georganiseerd en 

begeleid door de leerlingen van de Sportraad. Dit zijn 

sportieve leerlingen die door de Sectie LO zijn 

uitgekozen. Op de foto is te zien welke leerlingen dit 

jaar de sportraad vormen. 

 

Zo konden klas 2 en 3 zich in de miniroosterweek 

uitleven tijdens het door de sportraad georganiseerde 

volleybaltoernooi. Het was een leuke en sportieve 

middag! 

De examenklassen Havo 5 en VWO 6 hebben in het 

kader van sportoriëntatie een middag doorgebracht in 

de Uithof Den Haag. Ze hebben daar in de sneeuwhal 

geskied of gesnowboard en in de ijshal geschaatst. 

Het was beregezellig en er werd hard gewerkt om op 

de benen te blijven staan!  

Examenleerlingen met Bewegen, Sport en 

Maatschappij (BSM) in het pakket hebben zich in de 

miniroosterweek bezig gehouden met een cursus 

reanimeren en AED. Cursusleidsters waren erg te 

spreken over het niveau van de leerlingen en alle 

leerlingen hebben na afloop een officieel diploma in 

handen gekregen. Heel waardevol en leerzaam, goed 

gedaan allemaal!  

  



 

AGENDA  

Datum Activiteit 
10 januari Première ISW Film Bitterzoet 

13 januari Oriëntatiemiddag leerlingen groep 8 

16 januari Oriëntatiemiddag leerlingen groep 8 

20 januari  Algemene info-avond ouders groep 

8 leerlingen 

Vanaf 23 

januari 

Inschrijven ouderspreekavond 

examenklassen via Magister 

24 januari Sportdag Klas 1 

26 jan-1 feb  BSM Vakreis HAVO 5/VWO 6 

Vanaf 27 jan Afname leerlingenenquêtes  

3 februari  Start Kwartaal 3 + Start nieuw 

basisrooster voor 2e semester 

4 februari Open Huis Gasthuislaan 

11 februari PWS presentatiemarkt HAVO 5 

13 februari Ouderspreekavond mentoren 

examenklassen 

14 februari Valentijnsfeest Brugklassen 

18 - 21 

februari 

Uitvoeringen Schoolconcert 

24 – 28 

februari  

Voorjaarsvakantie 

 

Voor de volledige planning verwijzen we graag naar 

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

en-planning/agenda . 
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