
 

 

 

Informatiegids 
 

(Actuele informatie is ook terug te vinden op de website) 



Algemene contactgegevens: 

 

ISW Gasthuislaan 

havo – atheneum (-plus) – gymnasium (-plus) 

Gasthuislaan 145 
2694 BE 's-Gravenzande 

Postbus 78 
2690 AB 's-Gravenzande 

T: (0174) 44 55 88 
E: gasthuislaan@isw.info 
 

 
Ziekmelding of melding medische afspraak voor leerling: 

 
bel naar het telefoonnummer: (0174) 44 55 80 

 

24 uur per dag mogelijk via deze voicemail, maar in ieder geval vóór 8 uur ’s morgens.  

Alleen ouders / verzorgers mogen de leerling afmelden, niet de leerling zelf, tenzij hij/zij 18 jaar of 

ouder is. 

Vermeld duidelijk wanneer (datum, tijdstip of lesuur ) de leerling de les zal verzuimen. 

Ziekmelding voor de hele dag is ook mogelijk via het ouderaccount van Magister. Informatie hierover 

treft u aan op de website www.isw.info. 

Als een leerling tijdens een lesdag ziek wordt, meldt hij/zij zich eerst af bij de Front Office (links van de 

ingang). 

Bij thuiskomst bellen de ouders / verzorgers even naar school voor een bevestiging van de afmelding. 

Tevens weet de Front Office dan dat de leerling veilig thuis is aangekomen. 

 

Voor leerlingen vanaf klas 4  zijn er andere regels m.b.t. ziek melden en toetsen:  

 

Als de leerling ziek is en er is die dag een toets, dan moet er vóór aanvang van de toets worden 

gebeld en er moet tevens worden aangegeven welke toets de leerling zal missen. Deze toets wordt 

op het reguliere inhaalmoment ingehaald. 

Verder is de procedure gelijk aan de algemene tekst hierboven.   

 

 

tel:+31174-445588
mailto:gasthuislaan@isw.info


L E E R L I N G E N R E G L E M E N T  CURSUS  2021-2022  

 

In het gebouw aan de Gasthuislaan lopen per dag ongeveer 1000 leerlingen en 100 medewerkers  rond. 

Om die reden moeten we met elkaar rekening houden. Om de leefbaarheid binnen het gebouw en een 

plezierige werksituatie te waarborgen, moeten we met elkaar een aantal regels afspreken en vooral 

naleven.  

 

1. AANWEZIGHEID OP SCHOOL 

 

1.1. Lestijden 

Alle leerlingen dienen in principe van maandag 08.15 uur tot en met vrijdag 16.00 uur 

beschikbaar te zijn voor het volgen van lessen. Hou hiermee rekening als je afspraken wilt 

maken. In de loop van het cursusjaar zullen de roosters ongetwijfeld een aantal keren wijzigen 

(o.a. door schoolexamens, bufferweken, personeelsmutaties). 

 

1.2. School open 

 Om 07.30 uur gaat het gebouw open; eerder kunnen leerlingen niet naar binnen. Tot de 

eerste bel moeten leerlingen op de begane grond in de centrale hal blijven. Na de eerste bel 

(8.10 uur) begeven de leerlingen zich naar het leslokaal en wachten bij het lokaal totdat de 

docent aanwezig is. Het is niet toegestaan het lokaal binnen te gaan, wanneer de docent niet 

aanwezig is. Iedereen moet op tijd aanwezig zijn; na de tweede bel starten de lessen. 

 

1.3. Te laat komen: “3-6-9-12- regeling” 

 Wie te laat komt, meldt zich bij de Front Office. Wie 4 of 5 keer zonder geldige reden te laat is 

gekomen, moet zich de volgende lesdag melden om 7.30 uur.  

 De leerplichtambtenaren van het Westland hanteren sinds 2009  een nieuw systeem. Bij 3 keer 

te laat, gaat een waarschuwingsmail / (brief) naar de ouders. Wie 6, 7 of 8 keer te laat is, meldt 

zich bij de leerjaarcoördinator die maatregelen neemt. Wie 9 keer te laat komt, meldt zich bij de 

leerjaarcoördinator en gaat er tevens een brief/mail naar de ouders. Bovendien doet de school 

melding aan de leerplichtambtenaar, die een maatregel neemt. Bij 10  keer meldt de leerling 

zich bij de leerjaarcoördinator die  een melding doet aan Leerplicht. Bij twaalf keer wordt een 

Halt-procedure door de leerplichtambtenaar gestart. 

 

1.4. Afwezigheid 

Wanneer iemand door ziekte of een andere wettige reden verhinderd 

is de lessen bij te wonen, moet dit telefonisch gemeld worden vóór 

08.00 uur. (telefoonnummer (0174) 44 55 80). Ook een bezoek aan 

de dokter/tandarts/orthodontist e.d. moet vóóraf telefonisch 

worden gemeld op bovengenoemd telefoonnummer.  

 

Wie tijdens een lesdag ziek wordt of om een andere wettige reden 

zich af wil melden,  moet zich altijd vooraf bij de Front Office afmelden. Bij thuiskomst bellen de 

ouders/verzorgers even naar school voor een bevestiging van de afmelding 

 

 Voor het bijwonen van bruiloften, jubilea, begrafenissen e.d. vraagt een leerling van tevoren 

vrijaf door het inleveren van een verlofformulier dat van de site kan worden gedownload. Dit 

formulier moet bij de Front Office worden ingeleverd en wordt door de leerjaarcoördinator 

beoordeeld. U ontvangt hieromtrent bericht per mail. 

 

 

 

 

 



1.5. Gymlessen 

 Wanneer iemand door een blessure of ander lichamelijk ongemak de  gymlessen  niet kan 

volgen, neemt hij een briefje mee van zijn ouders en dat geeft hij voor  aanvang van de les aan 

de gymdocent. De aanwezigheid bij die les blijft vereist en gymspullen worden altijd 

meegenomen, tenzij iemand toestemming van de leerjaarcoördinator heeft om de tijd anders 

door te brengen. Dat kan het geval zijn bij een langdurige periode van blessures of bij een totale 

vrijstelling van de gymlessen (bijv. in het topsportbeleid) 

 

1.6. Verwijderd worden  

Een leerling die door een docent uit de les verwijderd wordt, neemt zijn 

spullen mee en meldt zich altijd bij de leerjaarcoördinator van zijn 

afdeling of diens vervanger. 

 

1.7. Huiswerk  

Wie om een bepaalde reden zijn huiswerk niet heeft kunnen doen, neemt 

een ondertekend briefje van zijn ouders mee. Hierop staat de reden 

vermeld. Aan het begin van de lesdag laat de leerling dit briefje zien aan de leerjaarcoördinator 

van zijn afdeling. Deze kan wanneer hij de reden accepteert, voor ondertekening zorgen. Aan 

het begin van de les overhandigt de leerling het ondertekende briefje aan de vakdocent(e). 

  

 

2. GEDRAG TIJDENS DE LESDAGEN 

 

2.1. Gebruik genotmiddelen 

 Het is niet toegestaan in de school of in de omgeving van het schoolgebouw verdovende 

middelen en stimulerende middelen te gebruiken, te verhandelen of in bezit te hebben. 

Leerlingen lopen bij overtreding  kans direct van school verwijderd te worden. 

 

2.2. Kauwgom 

 In het schoolgebouw mag geen kauwgom worden gegeten. Overtreders krijgen een taakstraf. 

 

2.3. Mobiele telefoons en andere apparaten 

 

 Het gebruik van mobiele telefoons in het leslokaal is niet toegestaan. Zorg ervoor dat je 

mobiele telefoon tijdens de les uitgeschakeld staat. In de studieruimten mag een mobiele 

telefoon stil gebruikt worden. In de studieruimten moet namelijk wel gewoon gestudeerd kunnen 

worden. Het is niet toegestaan een mobiele telefoon van een ander te pakken of te gebruiken! 

 

2.4       Gebruik mobiele telefoon 
Het is niet toegestaan om met de mobiele telefoon opnamen tijdens of buiten de les te maken 

buiten het kader van de lessen om (bijvoorbeeld CKV-project).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. AFWEZIGHEID DOCENTEN EN ROOSTERWIJZIGINGEN 

 

3.1. Afwezigheid docent 

 Wanneer een docent niet aanwezig is om een les te geven, meldt één van de 

leerlingen dit bij de roosterkamer. Hij wacht de instructies van de roostermaker af. Het 

is leerlingen niet toegestaan weg te gaan zonder deze handelwijze te hanteren. 

 

3.2 Roosterwijzigingen 

 De dagelijkse roosterwijzigingen zijn terug te vinden in Magister. Kijk een aantal keren 

per dag goed naar deze informatie en handel er vervolgens naar. 

 

3.3. Mededelingenborden 

 In de hal hangt ook een bord voor mededelingen van docenten en decanen en ook  

een bord van de leerlingenvereniging. Wanneer een leerling een mededeling, affiche, 

poster etc. op een prikbord wil hangen, vraagt hij tevoren toestemming aan de adjunct-

directeur. Die vertelt welk materiaal gebruikt moet worden voor het ophangen van dit 

soort mededelingen. Alleen door de adjunct-directeur goedgekeurde en geparafeerde 

mededelingen zijn toegestaan. 

 

4. FIETSEN EN BROMFIETSEN 

4.1. Fietsenstalling 

Fietsen en bromfietsen mogen alleen in de daarvoor bestemde stalling geplaatst 

worden. De leerlingen mogen op het terrein voor de school niet fietsen of "brommen" 

vanwege het gevaar voor medeleerlingen. Een (brom)fiets die buiten de 

fietsenstalling geplaatst wordt, kan achter slot en grendel worden gezet tot 17.00 uur 

van de betrokken lesdag. Het verblijf tijdens pauzes/tussenuren in de fietsenstalling is 

niet toegestaan. 

. 

4.2. Schade aan andermans eigendommen 

 Leerlingen moeten de eigendommen van anderen respecteren. Blijf er daarom van af. 

  Dat geldt in het bijzonder voor de fietsen van andere leerlingen. Het aanbrengen van 

schade aan fietsen kan niet alleen financiële gevolgen hebben maar ook lichamelijk 

letsel veroorzaken. De school stelt zich niet aansprakelijk voor schade die in de 

fietsenstalling door derden wordt aangericht. 

 

4.3. Schade aan inventaris e.d. 

Het is leerlingen niet toegestaan zonder toestemming van de docent aan ramen, 

zonwering e.d. te komen. Schade die leerlingen aan het meubilair, het schoolgebouw 

e.d. aanbrengen, wordt op de veroorzaker verhaald. 

 

4.4. Jassen, helmen e.d. 

 Jassen, regenkleding, helmen e.d. blijven in de garderobekastjes achter. Deze 

voorwerpen mogen niet naar het leslokaal worden meegenomen. Voor verdere 

regelingen wordt hier verwezen naar het reglement "garderobekluisjes". 

 

 

 



5. GEDRAG TIJDENS PAUZES EN TUSSENUREN  

 

5.1. Pauzes 

Tijdens de pauzes gaan alle leerlingen naar de aula op de begane grond  of naar 

buiten.  Het is niet toegestaan om pauze te houden op een andere plek in het 

gebouw. 

Er mag absoluut NIET gegeten en gedronken worden in de lokalen, in de 

mediatheek en in de studieruimtes!  

Er mag alleen gegeten worden in de aula en de hal op de begane grond! 

 

5.2. Tussenuren 

 Wie een tussenuur heeft, kan gebruik maken van de studieruimten; hij zorgt ervoor dat 

hier rust heerst; er moet namelijk gestudeerd worden. Wie wil praten of eten, gaat naar 

de aula. In principe hebben klas 1 en 2 geen tussenuren, omdat bij afwezigheid van 

een docent voor vervanging wordt gezorgd. Tijdens vervangingsuren is een leesboek 

verplicht, elke leerling is daar zelf verantwoordelijk voor. 

 

5.3. Afval 

 Leerlingen moeten het afval opruimen. Gooi daarom melkbekertjes, blikjes, broodzak-

jes, klokhuizen e.d. niet op de grond maar in de daartoe bestemde afvalbakken.  

 

5.4. Taalgebruik 

Let in het algemeen goed op je taalgebruik. Veel te gemakkelijk worden scheldwoorden 

of vloeken gebruikt, waarmee we anderen kunnen beledigen. 

 

5.5. Eten en drinken 

Er mag absoluut NIET gegeten en gedronken worden in de lokalen, in de mediatheek 

en in de studieruimtes!  

Er mag alleen gegeten worden in de aula en de hal op de begane grond! 

Het is NIET toegestaan om tijdens de schooldag eten van buitenaf (supermarkt, 

pizzeria, Mac, e.d) mee naar binnen te brengen! 

 

6. RUIMTEN WAAR LEERLINGEN IN PRINCIPE NIET MOGEN KOMEN 

 

6.1. Ontoegankelijke ruimten 

Ruimte van de conciërges (incl. printers), Front Office, personeelskamer, 

docentenwerkplekken,  spreekkamers, gang naast de Back Office  en de keuken zijn 

in principe niet toegankelijk voor leerlingen.  

 

6.2. Lift 

 De lift is niet toegankelijk  voor leerlingen. Onder bijzondere omstandigheden 

(bijvoorbeeld ernstige blessures) geldt dat uiteraard niet. In dat geval dient de leerling 

toestemming te vragen bij de Front Office .  

 

6.3. Back Office (administratie) 

 De Back Office is in principe niet toegankelijk voor leerlingen. Leerlingen stellen hun 

vragen en kunnen informatie inwinnen bij de Front Office.  

 



7. VOORWAARDEN VOOR COMPUTERGEBRUIK 

 

7.1.  Ten aanzien van het account:  

 Het account is strikt persoonlijk en mag niet aan derden beschikbaar worden 
gesteld.  

 Het account mag niet worden gebruikt voor:  
 Het verspreiden van illegale software, virussen en informatie waarop het  

auteursrecht van toepassing is, 
 Het verspreiden van teksten die strijdig zijn met de algemene waarden en 

fatsoensnormen.  
 Het zich onrechtmatig toegang verschaffen tot computersystemen.  
 Het ontplooien van commerciële activiteiten.  

 
7.2. Ten aanzien van gedrag bij een computer:  

 Als je een beschadiging ontdekt: direct melden bij je docent of bij de uitleenbalie. 

 Achter een computer is het verboden te eten, te drinken en te snoepen en 
onnodig  lawaai te maken.  

 Computerapparatuur dient voorzichtig en netjes behandeld te worden.  Je bent 
zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan apparatuur. 

 Eigen programmatuur mag niet gebruikt worden. 

 De apparatuur mag alleen gebruikt worden voor onderwijskundige doeleinden.  

 Er mag geen software van het netwerk gekopieerd worden. 
 
7.3.  Overtreding van deze regels kan leiden tot disciplinaire maatregelen.  
 
7.4. Eventuele schade zal op de gebruiker verhaald worden. 
 

8.  SCHOOLAVONDEN 

 

Tijdens schoolactiviteiten  en avonden van de leerlingenvereniging  wordt geen 

alcohol verstrekt. Leerlingen die voorafgaande aan een schoolactiviteit alcohol 

hebben genuttigd, wordt bij constatering daarvan (evt. door middel van een 

blaasproef) de toegang tot een schoolactiviteit ontzegd.  

Leerlingen die tijdens een discoavond worden betrapt op alcoholgebruik, wordt de 

toegang tot een aantal  schoolfeesten in de toekomst ontzegd: zij komen op de 

“zwarte lijst te staan.”   Denk dus goed na voordat je dit  risico wilt lopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE MEDIATHEEK 
Openingstijden dagelijks van 08.15 – 15.15 u. 

 

Op de 2e verdieping van onze school is de mediatheek gevestigd. Wat is een mediatheek? 

Een mediatheek is een ruimte waar je op veel manieren informatie kunt vinden in boeken, in 

tijdschriften, via internet etc. Tevens kun je er tijdens studie-uren rustig zelfstandig studeren. 

Er staat een kopieermachine, een printer, een scanner, etc. 

In het bibliotheek gedeelte kun je boeken vinden, Nederlands maar ook Frans, Duits en 

Engels (verschillende niveaus). Verder zijn er naslagwerken, uittrekselboeken en veel 

boeken over speciale onderwerpen en vakgebieden en ook kranten en tijdschriften. 

De mediatheek is iedere dag bemand met medewerkers die je kunnen helpen bij het kiezen 

van boeken of bij het vinden van speciale informatie die je nodig hebt. Dus heb je vragen stel 

ze dan! Een paar weken na het begin van het schooljaar krijg je een eigen leerlingenpas 

waarmee je boeken kan lenen. 

Het uitlenen : 

Voor het  lenen van boeken heb  je een eigen leerlingenpas met streepjescode nodig. Ben je 

het pasje kwijt, dan kun je bij de balie van de mediatheek een tijdelijke pas ontvangen en een 

nieuwe aanvragen bij de Frontoffice. Kosten hiervoor zijn  € 8,50. Leen altijd materiaal met je 

eigen pasje! Er mag geen boek de mediatheek uit voordat het via de computer geregistreerd 

is. 

De uitleentermijn bedraagt 3 weken voor boeken en 3 dagen voor dvd’s. Verlengen is alleen 

voor boeken mogelijk. Wanneer een boek te laat wordt teruggebracht, wordt € 0,05 per dag 

in rekening gebracht. Vergeet daarom nooit je boek te stempelen. 

Per leerling mogen niet meer dan 5 boeken in het bezit zijn. 

 

Om te weten te komen of een bepaald boek in ons bezit is kun je de “zoek-

computer” gebruiken. Via titel, auteur of trefwoord kun je hier informatie 

zoeken. 

 

 

Verder staan er in de mediatheek computers waar je op kunt werken. Je kunt er printen, 
scannen en op Internet werken. Hou je echter aan de daarvoor vastgestelde regels. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zoals in de hele school gelden ook in de mediatheek regels. 

 
Enkele belangrijke zijn : 
 

 De mediatheek is geen speel- of overblijfruimte. Ze is bedoeld als lees- en studieruimte. 
 

 Geen jassen of tassen in de mediatheek. Het is verplicht je tas in het daarvoor bestemde 
kluisje te leggen. 

 

 Er mag niet gegeten of gedronken worden. 
 

 Wees netjes en zuinig op geleende boeken en ga voorzichtig met de computers om. 
Beschadigingen of zoek raken wordt in rekening gebracht. 

 

 Leen nooit een boek op de leerlingenpas van een ander, dit kan 
vervelende gevolgen hebben. Leen ook nooit door aan een ander. Jijzelf blijft 
verantwoordelijk voor het aan jou geleende boek. 

 

 De ruimte achter de balie bij de computers en de studieplekken is een stiltegebied, aan 
leestafels mag op gedempte toon worden gesproken. 

 
Voor wat betreft het gebruik van de computers : 
 

 Bij het gebruik van computers is het verboden om eigen programmatuur te gebruiken, 
instellingen te wijzigen en schade toe te brengen aan de apparatuur. 

 

 Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor alle materiaal en wordt ook verantwoordelijk 
gehouden voor schade. Is er iets kapot, meld dit dan direct bij de balie. 

 Voor het gebruik van een computer moet je je schoolpas aan de balie inleveren. Je krijgt 
dan een computer toegewezen. Alle gebruik van de computers en van Internet moet 
aantoonbaar een onderwijskundig doel hebben. Het spelen van spelletjes is dus 
verboden. Je mag niet met meerdere personen aan 1 computer werken. 

 

 Er mag geen software van het netwerk gekopieerd worden. 
 

 In pauzes mag geen gebruik gemaakt worden van computers. 
 

 Iedere printafdruk vanuit een computer moet worden afgerekend 
à € 0,10 – in kleur € 0,30.   

 
 
 
Voor alle regels geldt dat bij overtreding disciplinaire maatregelen genomen kunnen worden. 
 

 De leerlingen krijgen met hun schoolpas toegang tot de kopieerapparaten. Tegoed 
kunnen zij opwaarderen in de mediatheek.  

 Het maken van een zwart-wit kopie kost  € 0,10. Als in opdracht van een vakdocent 
wordt gekopieerd, moet je een ondertekend verzoek afgeven. Een kleurenkopie kost € 
0,20. Vervanging van je schoolpas kost € 8,50. 

 Scannen en dvd’s bekijken kost niets. Inlichtingen aan de balie. 
 

 
 



Bij wie moet je zijn voor ….. ?                             

Absentie melden  telefoon: (0174) 445580 

Afmelden/ziekmelden vóór eind van de lessen frontoffice 

Alarm melden  frontoffice 

Automaten  conciërge 

Beroeps- en vervolgopleidingen  decaan 

Boeken, dvd’s lenen  mediatheek 

Cijferinformatie  docent / Magister 

Computergebruik  mediatheek 

Computer: wachtwoord vergeten  dhr. Van Elswijk  

Coördinator Gymnasium  mevr. Wong 

Coördinator HB  mevr. Hartland 

Coördinator PWS  mevr. Van Leeuwen 

Coördinator extra vakken  mevr. Hartog 

EHBO  frontoffice/conciërge  

ELO  backoffice  

Examenzaken  dhr. Noordam 

Fietspomp gebruiken  conciërge 

Gevonden voorwerpen  frontoffice 

ICT-zaken  dhr. Van Elswijk 

Ideeën / medezeggenschap  leerlingenraad 

Invalidentoilet  frontoffice 

Kantine van 10.00 tot 12.30 uur  keuken  

Kluisje: defecten, sleutel kwijt  frontoffice 
Kluisje: sleuteluitgifte  backoffice 
Kopiëren  mediatheek 

Krant lezen  mediatheek 

Lesrooster  roosterkamer 

Liftsleutel  frontoffice 

Magister: toegang  mail naar: gasthuislaan@isw.info 

Printen  mediatheek 

Scannen  mediatheek 

Schoolboeken  dhr. van Duijn 

Schoolfeesten  leerlingenvereniging 

Schoolkoor en –orkest  dhr. Verheesen 

Schoolpas (bij verlies o.i.d.)  frontoffice 

Sportzaken  l.o.-docenten 

Te laat melding  frontoffice 

Technische defecten  conciërge 

Toiletten: defecten  conciërge  

Uit de les gestuurd  leerjaarcoördinator 

Uit andere ruimte gestuurd  leerjaarcoördinator 

Valentijnsfeest  assistent-mentoren 

Vertrouwelijke gesprekken  mentor / counselor / zorgcoördinator 

Verzoeken om vrije dag  formulier bijzonder verlof (downloaden van website) 

Verzoek extra vakantie   formulier bijzonder verlof (downloaden van website) 

Werkweek: vragen / opmerkingen  mentor, leerjaarcoördinator 

Alle overige vragen  mentoren 

                                                                                                                     

 



Wie zit waar ? 

 

Back Office (administratie)  stafkamers gang begane grond 

Conciërge  naast de frontoffice 

Mediatheek  op de tweede verdieping 

Decaan  links naast mediatheek 

Front Office (FO)  links als je de hal binnenkomt 

Keuken  in de hal / aula 

Roosterkamer  naast lokaal 001 

Directeur  stafkamers gang begane Grond 

Adjunct Onderbouw  1e verdieping bij de lift 

Adjunct Bovenbouw  stafkamers gang begane grond 

Leerjaarcoördinator leerjaar 1  3e verdieping naast lokaal 308 

Leerjaarcoördinator leerjaar 2  3e verdieping naast lokaal 308 

Leerjaarcoördinator leerjaar 3  2e verdieping tegenover de mediatheek 

Leerjaarcoördinator 4-6 Vwo  2e verdieping tegenover de mediatheek  

Leerjaarcoördinator 4-5 Havo  2e verdieping tegenover de mediatheek 

Examensecretaris dhr. Noordam  2e verdieping naast de lift 

Coördinator schoolboeken dhr. Van Duijn 2e verdieping naast de lift 

ICT-coördinator dhr. Van Elswijk  2e verdieping naast lokaal 205 

 

Alle medewerkers hebben ook een postvak buiten de docentenkamers, in de hal bij de 

personeelskamer. Ook de leerlingenvereniging en ouderraad hebben daar een postvak. 

 

De stafkamers Begane Grond bereik je door tegenover de personeelskamer de gang in te 

lopen. 

 

 

Als je je moet melden bij een leerjaarcoördinator die niet op zijn plaats is, ga je  

naar één van de andere leerjaarcoördinatoren! 


