
 

Nieuwsbrief maart 2020 

Zoals u van ons gewend bent, versturen we na 

iedere vakantie een nieuwsbrief aan alle ouders en 

leerlingen. Deze nieuwsbrief staat weer vol 

relevante informatie. Naast het lezen van deze 

nieuwsbrief vragen wij u ook altijd om regelmatig 

onze website te bekijken.  

Afgelopen weekend hebben we u geïnformeerd 

omtrent het coronavirus en de maatregelen die we 

op school nemen. Als hier nieuwe ontwikkelingen 

in zijn dan informeren we u hier uiteraard over.  

De voorjaarsvakantie ligt inmiddels achter ons en 

dat betekent dat de examenkandidaten richting 

hun laatste schoolonderzoeken gaan en de 

voorbereidingen op de examens echt gaan 

beginnen. Een spannende periode!  

 

Personeel 
Afgelopen periode hebben we te maken gehad met 

een aantal langdurig zieke medewerkers binnen de 

organisatie. We zetten alles op alles om in 

voorkomende gevallen snel vervanging in te zetten. 

Met ingang van maandag 2 maart start de heer 

Stevens, docent natuurkunde. Hij gaat voor de 

klassen HAVO 2 en 3 de lessen natuurkunde 

verzorgen.  

 

ISW concert “Guilty pleasures” 

De week voor de voorjaarsvakantie stond ISW 

Gasthuislaan in het teken van ons schoolconcert. Met 

ruim 100 leerlingen hebben zij een fantastische show 

neergezet. Bijna 2000 bezoekers hebben genoten van 

onze talenten. Wat kunnen we trots zijn op onze 

leerlingen en medewerkers. Op naar volgend jaar, het 

20-jarig jubileum van dit prachtige event!  

 

 
 
Enquête tevredenheid  
We hebben er al eerder melding van gemaakt en in 

maart is het zover: de tevredenheidsenquête voor 

ouders en leerlingen van het derde leerjaar. Mogen 

we op u rekenen als u onze email ontvangt? Zie 

ook: www.scholenopdekaart.nl 

Alvast dank voor uw aandacht! 

 
Valentijnsfeest Brugklas 
Op vrijdag 14 februari hebben de brugklasleerlingen 

een spetterend feest gevierd in de kleine aula. 

De DJ’s Borre en Finn zorgden voor lekkere muziek, 

de assistent-mentoren hadden de aula tot in de 

http://www.scholenopdekaart.nl/


 

puntjes versierd en meneer Bom (mentor B1D) 

vertoonde kunsten op de dansvloer waar de meeste 

leerlingen alleen maar van kunnen dromen. Vrijwel 

iedereen was er en de sfeer was ontzettend goed: het 

was een geweldige avond! 

 

 

 

 

Thema-avond: Pubers en Poen 
De ouderraad van de locaties ISW Gasthuislaan & 

ISW Sweelincklaan organiseert voor alle ouders een 

thema-avond: Pubers en Poen. Tijdens deze avond 

zal gastspreker Eef van Opdorp - bekend van Uitstel 

van Executie RTL4 – het hebben over het financiële 

gedrag van pubers in deze tijd. Zij geeft vooral tips 

over het stellen van grenzen en het geven van het 

goede financiële voorbeeld als ouder.  

 

De avond vindt plaats op donderdag 2 april a.s. (zie 

het programma in de officiële uitnodiging hiernaast). 

Om een goed beeld te krijgen van de aanwezigheid 

willen wij u vragen u via het aanmeldingsformulier aan 

te melden.  

Wist u dat jongeren nog nooit zoveel schulden hebben 

gehad als tegenwoordig? De verleidingen zijn in onze 

tijd zo groot en de middelen zo vereenvoudigd dat het 

maar één klikje kost om iets aan te schaffen. 

Zijn uw kinderen zich wel bewust van hun 

verantwoordelijkheid over hun eigen en uw geld? 

Weet u zeker dat de (door u) gesmeerde 

boterhammen niet in de prullenbak worden gegooid en 

dat ze vervangen worden door een croissantje of 

frikandellenbroodje bij de supermarkt? Weet u zeker 

dat uw kind geen geld van anderen leent via een 

Tikkie? Wéét u als ouder hoe je kind(eren) financieel 

sterk kunt krijgen?  

 

 

*Meldt u zich niet aan, maar bent u wel aanwezig? 

Geen probleem, u bent van harte welkom. We gaan er 

dan vanuit dat u akkoord gaat met het maken van 

foto’s tijdens deze avond. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0Zhn0uXqbEecL0WRtdJ4roXF-l6WcC9IiYiEIZiminpUNUM4NDIzUUJLNTUyWlE4TFM4R1hGSTAyNS4u


 

Decanaat 
Profielkeuze klas 3 
Leerlingen uit klas 3 zijn momenteel bezig met het 

maken van hun definitieve profielkeuze. Met ouders 

en leerlingen zijn inmiddels veel gesprekken gevoerd. 

Deze betrokkenheid van ouders blijkt een positieve 

invloed te hebben op het keuzeproces. 

De uiterlijk inleverdatum van de definitieve 

profielkeuze is 9 april 2020 via Magister. 

 

Pre-University college 

De arts-onderzoekers van morgen!  

Het Erasmus MC biedt jaarlijks aan twintig talentvolle 

leerlingen uit heel Nederland de gelegenheid om te 

studeren aan “Junior Med School”. Elke deelnemende 

school mag max. twee leerlingen voordragen. ISW 

heeft dit jaar 2 vwo-4 leerlingen voorgedragen. 

Deelname JMS betekent automatische plaatsing voor 

de studie geneeskunde. 

Voor meer info: Junior Medical School EUR 

 

Pre-University college niet specifiek gericht op 

geneeskunde zijn onder andere te vinden in 

Leiden en Den Haag    

Voor meer info: 

Pre-Leiden 

Pre-Den Haag 

 

Pre-University classes 

Momenteel volgt een leerling uit vwo-6 de Filosofie 

class in Leiden en 4 leerlingen uit vwo-5 een 

programma op de TU in Delft. Een mooie mogelijkheid 

om te ervaren hoe het er op de Universiteit aan toe 

gaat. Voor meer info: 

Pre-University Classes TU-Delft 

Pre-University Classes Leiden 

 

Belangrijke data: 

9 april: deadline definitieve profielkeuze klas 3.  

1 mei: uiterlijke inschrijfdatum vervolgopleiding (MBO/ 

HBO/ WO). 

 

Uitwisseling Duitsland 
Van 23 t/m 27 maart neemt een groep leerlingen uit 

vwo 5 op vrijwillige basis deel aan de uitwisseling met 

onze partnerschool in Borken/Duitsland. Dit jaar gaan 

we op maandag naar Duitsland waar onze leerlingen 

twee nachten bij hun Duitse partner logeren. Op 

woensdag gaan we met zijn allen naar Nederland 

waar de Duitsers twee nachten in hun Nederlands 

gastgezin verblijven. 

De leerlingen hebben via diverse social media al 

intensief contact met hun Duitse partner. Het 

bijzondere aan onze partnerschool is dat de leerlingen 

daar Nederlands leren waardoor de deelnemers in het 

Duits en in het Nederlands met elkaar kunnen 

communiceren en van elkaar kunnen leren. 

Zowel in Duitsland als ook in Nederland is er een 

intensief en gevarieerd programma met o.a. creatieve 

workshops, een bezoek aan een escape-room, 

bowling, een bezoek aan het Mauritshuis, een Curling 

Clinic en lasergamen in de Uithof en een “Dutch 

dinner”. 

 

Uiteraard houden we de berichtgeving en adviezen 

rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. 

 

 
 
 

https://www.universiteitleiden.nl/pre-college/pre-leiden
https://www.universiteitleiden.nl/pre-college/pre-den-haag
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/tu-delft-pre-university-programme/
https://www.universiteitleiden.nl/pre-classes


 

Foto-expositie voor Alpe d’HuZes 
In de hal van onze school hangt op dit moment een 

foto-expositie met zeer unieke foto’s. 

De foto’s kunnen worden gekocht en de opbrengst 

gaat naar de actie van onze leerling Marije van Geest. 

Zij gaat op 4 juni 2020 deelnemen aan Alpe d’HuZes 

en de opbrengst van deze unieke expositie gaat in zijn 

geheel naar het KWF. 

U bent van harte uitgenodigd om tijdens schooltijden 

geheel vrijblijvend de foto’s te komen bekijken en 

eventueel aan te schaffen. 
 

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

angeest 

 

 

 

 

 

Spotlight 
Ook dit jaar wordt op maandag 6 april 2020 in theater 

De Naald ‘Spotlight’ georganiseerd. Spotlight is de 

zoektocht naar veelbelovend jong Westlands cultureel 

talent. In samenwerking met Westland Cultuurweb 

wordt er een groots opgezette talentenjacht 

georganiseerd voor middelbare scholieren afkomstig 

uit het Westlands voortgezet onderwijs. ISW 

Gasthuislaan doet hier uiteraard aan mee! Alle 

deelnemers mogen optreden tijdens Podium 

Westland. Het jongerenpanel van De Naald 

overhandigt alle deelnemers tijdens de finale een 

Spotlightposter met hun eigen foto erop. De grote 

winnaars winnen een bokaal, uitgereikt door de 

meiden die afgelopen jaar hebben gewonnen. Kaarten 

om dit evenement bij te wonen zijn via school 

verkrijgbaar (cpn@isw.info). 

 
Start na de meivakantie 
Maandag 4 mei a.s. staat een studiedag gepland voor 

het personeel van onze locatie. Dit houdt in dat de 

leerlingen die dag lesvrij zijn. Dinsdag 5 mei a.s. is 

een nationale feestdag en die dag zijn de scholen in 

Nederland gesloten. Wij verwachten de leerlingen 

woensdag 6 mei weer op school. 

 

 

 

 

  

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/marijevangeest
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/marijevangeest
mailto:cpn@isw.info


 

Agenda 

Voor de volledige planning verwijzen we graag naar 

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

en-planning/agenda . 

 

Datum Activiteit 
4 maart Deadline aanmeldingen  

6 maart Inschrijvingen ouderspreekavond 

Magister open (ex. examenklassen) 

8 maart CPC-loop BSM-leerlingen 

9 – 13 maart  Minirooster i.v.m. 

resultaatvergaderingen 

9 – 13 maart Tevredenheidsonderzoeken ouders 

+ leerlingen klas 3  

10 maart Sportraad toernooi klas 1 

12 maart  Sportraad toernooi bovenbouw 

13 maart VWO 6 AK excursie   

Vanaf 16 

maart  

Uitdelen rapporten + 

bevorderingsprognose klas 1 

19 maart 7e +8e uur Kangaroewedstrijd 

20 maart Wiskundedag Klas 4 

23 – 27 

maart 

Excursieweek 

23 maart Start inschrijven examentrainingen 

25 maart Ouderspreekavond n.a.v. 2e rapport 

2 april  Thema-avond ‘’Pubers en Poen’’ 

georganiseerd door de Ouderraad 

7 april BSM Demo voor leerlingen en 

ouders 

9 april Anglia examens 

9 april   Deadline inleveren definitieve 

profielkeuze 

10 april Goede Vrijdag 

13 april 2e Paasdag 

2 april  Thema-avond ‘’Pubers en Poen’’ 

georganiseerd door de Ouderraad 

20 april - 3 

mei 

Meivakantie 

4 mei Studiedag (leerlingen vrij) 

5 mei  Bevrijdingsdag (leerlingen vrij) 

 

 

 

 

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

