
 

Nieuwsbrief oktober 2020

Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u na de 

vakantie een nieuwsbrief met relevante informatie. Zo 

ook na deze herfstvakantie, die voor iedereen 

waarschijnlijk anders is verlopen dan normaal. We 

leven momenteel in een onzekere periode waarin we 

niet precies weten hoe de nabije toekomst er voor 

ons allen uit gaat zien. Dit geldt zeker ook voor de 

leerlingen en medewerkers in het onderwijs. We 

merken met elkaar dat de school in alle opzichten 

even anders is dan anders. Toch zetten we met elkaar 

alles op alles om de school en het onderwijsproces 

zoveel als mogelijk door te laten gaan binnen de 

gestelde kaders.  

 

Het is een grote uitdaging om zoveel lessen door te 

laten gaan en om de leerlingen die thuiszitten via onze 

‘online-lessen’ te laten aanhaken. We streven 

naar eenduidigheid in onze aanpak om het voor 

iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken.   

 

Ook komende periode heeft, met de huidige 

verspreiding van het virus, de nodige impact op het 

onderwijs. We doen ons uiterste best om, in het 

belang van alle leerlingen, de juiste keuzes te maken. 

We hopen op uw begrip en medewerking.  

 

Personeel  

Op het personele vlak kunnen we u melden dat er 

een drietal collega’s terugkeert voor de klas. Na een 

lange periode van afwezigheid hebben we de heer 

Havermans (docent Economie) en mevrouw 

Lindenhols (docent LV) weer in ons midden. Ook 

mevrouw Wong (docent Engels) hervat, na 

haar zwangerschapsverlof, haar lessen en taken 

gelukkig weer. We zijn blij dat deze collega’s weer 

aanwezig zijn.   

  

We hebben helaas ook te maken met collega’s 

die een zwaar en lastig medisch traject doorlopen. 

Hierdoor missen we al enige tijd mevrouw Van 

Loon (docent aardrijkskunde) en mevrouw van den 

Bogaert (medewerker huishoudelijke dienst). De 

lessen van mevrouw van Loon zijn intern opgevangen.  

Voor de taken van mevrouw Van den Bogaert hebben 

we tijdelijk mevrouw Stavinga aangesteld.   

  

De heer Putter (docent FA) en mevrouw De Reus 

(docenten LO) zijn op dit moment nog niet inzetbaar. 

We hopen ook hen snel weer te verwelkomen.    

 

Afmeldingen van leerlingen 

Om het ziekmelden voor u als ouder gemakkelijker te 

maken is het vanaf dit schooljaar ook mogelijk om uw 

zoon/dochter direct via Magister ziek te melden. 

Hiervoor wordt de code ZD (ziek digitaal) gebruikt. 

Hieronder staat een stappenplan hoe u uw 

zoon/dochter ziek kunt melden. Het is alleen de 

bedoeling om uw zoon/dochter op deze manier af te 



 

melden als hij/zij de gehele dag afwezig is i.v.m. 

ziekte. 

Voor elke andere reden verzoeken wij u om 

telefonisch contact op te nemen via 0174 445588 of 

om de voicemail in te spreken via 0174 445580. 

 

Voor een digitale of telefonische ziekmelding geldt het 

volgende:  

 Afmelding doorgeven voor het eerste lesuur van uw 

kind.  

 Afmelden kan voor dezelfde dag (vandaag) en 

eventueel voor de dag erna (morgen).  

 Afmelden op vrijdag, kan alleen voor vrijdag.  

 Na het weekend dient er altijd een nieuwe afmelding 

te volgen.  

 Elke dag van afwezigheid dient vooraf doorgegeven 

te zijn.  

 Voor kortdurende afwezigheid, bijvoorbeeld 

vanwege een bezoek aan de tandarts, belt u naar 

(0174) 445588 of spreekt u de voicemail in via (0174) 

445580.  

 

Nieuw per 1 september 2020  

Wilt u aangeven bij de ziekmelding of uw zoon/dochter 

COVID-19 gerelateerde klachten heeft 

(neusverkouden, hoesten, benauwdheid, 

verhoging/koorts, en/of verlies reuk/smaak) of 

andere/overige klachten?  

 

Onderwijsontwikkelingen 4M 

Na de herfstvakantie starten we met het eerste 

maatwerkblok. In dit blok kunnen de leerlingen van 

klas 1 en 2 voor het eerst tijdens dit schooljaar kiezen 

voor Steun- en Talentlessen. In de weken voor de 

herfstvakantie hebben de leerlingen in overleg met 

hun mentor en ouders de maatwerklessen gekozen.  

Iedere leerling in klas 1 en 2 kiest verplicht 2 blokken 

Talent (2 aparte talentlessen of 1 talentles van 12 

weken). De steunlessen zijn niet verplicht, maar de 

mentor coacht de leerling hiervoor te kiezen als 

ondersteuning noodzakelijk is.  

Aan het einde van blok 2 kunnen de leerlingen weer 

Steunlessen kiezen voor het blok erna. Dit wordt per 

mail gecommuniceerd naar ouders en de mentoren 

bespreken dit met de leerlingen in de klas.  

 

Wervingsactiviteiten tijdens Covid-19  

Normaal gesproken starten we eind november met de 

voorbereidingen van onze wervingsactiviteiten na de 

kerstvakantie. De voorlichtingsavonden op de 

basisscholen, de informatieavond voor ouders van 

leerlingen uit groep 8, de oriëntatiemiddagen en als 

afsluiter het Open Huis. Dit jaar verloopt dit allemaal 

anders vanwege COVID-19.  

Door de restricties vanuit de overheid zijn een aantal 

van deze activiteiten in hun normale vorm niet 

mogelijk.  De PR-commissie is dit schooljaar al 

begonnen met brainstormen over het organiseren in 

een andere vorm. Hierbij hebben we natuurlijk uw hulp 

hard nodig! Want wat er is beter dan PR uit de eerste 

hand? Jullie, onze leerlingen en ouders, zijn onze 

beste reclame!  

 

 



 

Fit@School 

Op ISW Gasthuislaan beschikken we over een heuse 

fitnessruimte. Deze ruimte is compleet ingericht met 

cardioapparatuur, core-stability-faciliteiten, 

krachttoestellen, etc.  

Bovenbouwleerlingen vanaf klas 4 kunnen gebruik 

maken van deze ruimte. Onder de noemer Fit@school 

kunnen zij een strippenkaart kopen van € 5 waarvoor 

zij 10 keer mogen sporten onder begeleiding van een 

enthousiaste vrijwilliger. Deze vrijwilliger (de 

heer Stapersma) is op woensdag en donderdag van 

12:45 tot 16:00 uur in deze ruimte aanwezig. Dit zijn 

de tijden waarop de leerlingen er gebruik van kunnen 

maken. Juist in deze Coronatijd kan deze extra 

mogelijkheid om te sporten bijdragen aan een 

gezonde leefstijl. Veel sportplezier!  

  

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 dan kunt u ons bereiken 

op: agg@isw.info (vwo) of frt@isw.info (havo)." 

 

De Huiswerkklas 

Op dinsdag 27 oktober 2020 gaat de Huiswerkklas 

(HWK) weer van start. In periode 1 kunnen leerlingen 

uit leerjaar 1, 2 en 3 hier gebruik van maken. Later in 

het jaar, als er plaats is, kunnen bovenbouwleerlingen 

instromen.  

We bieden de HWK aan in 2 periodes:  

- Periode 1 van di 27 okt t/m di 15 dec 

- Periode 2 van di 5 jan t/m don 22 april 

Beide middagen zijn van 15.10 tot 17.00 in lokaal 103. 

 

Leerlingen kunnen zich per periode voor 1 of 2 

middagen inschrijven. Op het moment dat de reguliere 

lessen van een leerling eindigen, meldt de leerling 

zich bij de HWK (als de lessen eindigen om 15:10, 

start de leerling dus om 15:15 uur). Er wordt een 

pauzemoment ingepland om even iets te eten en/of te 

drinken.  

 

Als een leerling definitief is ingeschreven, wordt hij/zij 

de gehele periode geacht aanwezig te zijn op de 

aangemelde middagen. 
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Agenda 

Ma 26 oktober: Start blok 1 Maatwerklessen 

 

Di 27 oktober: Voorlichting Anglia (online) 

 

Ma 2 november: Start SE-week 1 

 

Do 9-13 november: Excursieweek vervalt 

(alleen klas 3 ISW Onderneemt op 10 nov gaat 

door online) 

Ma 30 nov - 6 dec: Minirooster i.v.m. 

resultaatvergaderingen rapport 1 

 

Ma 23 nov: inschrijven ouderspreekavond via 

Magister open (deadline di 1 dec) 

 

Ma 7 dec: uitdelen rapport 1 

 

Wo 9 dec: ouderspreekavond n.a.v. rapport 1 

(online, indien nodig) 

Do 10 dec: Uitloop ouderspreekavond  

Vr 11 dec: Paarse vrijdag 

Vr 18 dec: Kerstviering /Kerstontbijt (onder 

voorbehoud) 

 


