
 

Nieuwsbrief januari 2022

Hierbij wensen we iedereen een gezond en gelukkig 

2022! 

 

Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u op dinsdag 

na iedere vakantie een nieuwsbrief met relevante 

informatie.  Zo ook na deze kerstvakantie die voor 

iedereen waarschijnlijk anders is verlopen dan 

normaal. Doordat Nederland wederom in lockdown zit, 

heeft de vakantie er voor iedereen waarschijnlijk 

anders uit gezien. We hopen dat jullie binnen de 

beperkte mogelijkheden toch rust en ontspanning 

hebben kunnen vinden.  

 

Gelukkig mochten we gisteren de school weer voor al 

onze leerlingen openen. Het is voor iedereen van 

groot belang dat we de school de komende periode 

open kunnen houden. We doen ons best om iedere 

dag de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. 

Toch kan het komende periode voorkomen dat er 

regelmatig lessen uitvallen door collega’s die in 

quarantaine zitten. We hopen op uw begrip en 

medewerking. Mocht u toch ergens tegenaan lopen, 

dan horen we dit uiteraard graag. 

 

Personeel  

 De heer Roos, conciërge, keert na deze vakantie 

weer terug. De werkzaamheden van de heer Roos 

werden tijdelijk waargenomen door de heer 

Hulsman. De heer Hulsman zal ook komende 

periode nog aan ISW verbonden blijven.  

 Mevrouw van den Bogaert, medewerkster 

huishoudelijke dienst, keert ook voorzichtig terug. 

Ze heeft een hele lange en zware periode achter 

de rug. We zijn blij dat beide collega’s weer meer 

aanwezig kunnen zijn! 

 Mevrouw Algra, docent Frans, is de maand januari 

nog niet aanwezig. Haar lessen worden intern 

opgevangen.   

 De heer Duivenvoorden, adjunct-directeur 

onderbouw, is herstellend van Corona. Het virus 

heeft hem hard geraakt en het herstel duurt al 

ruim 7 weken. Deze week hervat de heer 

Duivenvoorden deels zijn werkzaamheden. 

 Mevrouw Gijsbertsen, docent scheikunde, is 

helaas ook komende weken nog niet aanwezig. Al 

haar werkzaamheden zijn gelukkig intern 

vervangen. 

Corona-update 

Vorige week woensdag hebben we iedereen kunnen 

informeren over de openstelling van de school. Alle 

leerlingen zijn gelukkig weer welkom. We hopen dat 

we in 2022 geen nieuwe coronamaatregelen hoeven 

te treffen en dat we weer kunnen toewerken naar de 

school die we zo graag willen zijn. Een school waar, 

naast ons onderwijs, veel mooie, gezellige en 

leerzame activiteiten op het programma staan. Hierbij 

vragen we jullie allen om zo goed als mogelijk mee te 

werken aan alle maatregelen die we hebben getroffen. 

Graag aandacht hiervoor; alle beetjes helpen! 



 

 

Vlak voor de kerstvakantie zijn we door het ministerie 

van onderwijs geïnformeerd over het treffen van extra 

maatregelen voor onze examenleerlingen. Iedere 

leerling heeft straks recht op een extra herkansing en 

er ontstaan mogelijkheden om examens meer te 

spreiden over de twee tijdvakken. Examenkandidaten 

worden hierover nog geïnformeerd.  

 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

In het kader van het NPO bieden we in meerdere 

vormen reparatieprogramma’s aan om leerlingen die 

mogelijk last hebben gehad van de 

coronabeperkingen van vorig jaar te ondersteunen. 

Ook op sociaal/emotioneel gebied worden extra 

initiatieven ingezet. We merken dat er op 

ouderavonden regelmatig vragen over gesteld 

worden, vandaar dat we nogmaals onze maatregelen 

tot nu toe op een rijtje zetten. 

 Formeren van een extra brugklas om de 

klassengrootte te verkleinen en de leerlingen beter te 

kunnen begeleiden.  

 Aanbieden van extra steunlessen in jaar 1 t/m 3 

binnen het maatwerkprogramma 4M.  

 Versterken van het aanbod van de Talentlessen 

door het toevoegen van modules waarin ontspanning 

wordt aangeboden.  

 Aanbieden van steun- en inloopmomenten in de 

voorexamenklassen 4 havo, 4 en 5vwo.  

 Uitbreiding van de lestabel van de examenklassen 

bij enkele vakken. De leerlingen volgen standaard 

hierdoor per week meer lessen. 

 Organiseren van een introductie-tweedaagse voor 

leerlingen uit leerjaar 4 en 5 om te zorgen voor 

verbinding en kennismaking tussen leerlingen en 

mentoren.  

 

Mochten er onverhoopt toch nog vragen over zijn, dan 

vernemen wij deze graag. Als er tijdens het schooljaar 

nieuwe maatregelen worden genomen, dan 

informeren we u hier uiteraard over. 

 

Lezen 

Je leest het de laatste jaren regelmatig in het nieuws.  

Kinderen en jongvolwassenen lezen steeds minder, 

een zorgelijke ontwikkeling.  

Hoe dat komt, valt wel te raden. Het heeft te maken 

met de digitale wereld van vandaag de dag, en het feit 

dat de kids tegenwoordig veelal met hun ogen op een 

scherm gericht zijn. Of dat nu hun laptop, smartphone 

of tablet is. 

En hebben ze die aan de kant gelegd, dan is het wel 

Netflix of een andere streamingdienst die hun van 

vermaak voorziet. Toch is het lezen van een goed 

boek belangrijk, op meerdere fronten.  

 

Gelukkig biedt een van die eerdergenoemde 

technologieën uitkomst, want op TikTok vind je 

tegenwoordig de hashtags #BookTok (Engels) en 

#BoekTok (Nederlands). Hier worden tal van boeken 

aanbevolen door leeftijdsgenoten, waardoor jongeren 

opeens wél weer met hun neus in de boeken te vinden 

zijn. Wellicht iets voor uw kind?  

 



 

Decanaat 

Profielkeuze klas 3 

De leerlingen van klas 3 zijn vanaf de herfstvakantie 

onder leiding van de mentoren bezig met het kiezen 

van het profiel voor klas 4 en verder. Met het 

programma Qompas en verschillende spellen 

proberen we ze te helpen met het “leren kiezen” en 

met het maken van de profielkeuze. Ook ouders zijn 

betrokken bij dit proces, het is soms leuk en 

interessant om te zien wat de verschillen zijn tussen 

kind en ouders als het gaat om het invullen van 

competenties en vaardigheden.  

Uiterlijk 14 januari leveren de leerlingen een 

voorlopige profielkeuze in via Qompas.  

Begin februari krijgt u een brief over het vervolgtraject 

om uiteindelijk te komen tot een zo passend mogelijk 

profiel voor uw kind. 

 

Eindexamenklassen 

Het is een vreemde tijd om een studie te kiezen. 

Fysiek een kijkje nemen bij opleidingen is in de 

meeste gevallen nog niet mogelijk. Via Qompas (en 

magister) kunnen leerlingen op de hoogte blijven van 

(online) open dagen, meeloopdagen en proef 

studeren. Via het decanaat kunnen leerlingen vrij 

krijgen voor deze open dagen. Gelukkig hebben veel 

leerlingen de weg naar onze kamer al gevonden voor 

vragen en hulp. We willen ze graag helpen.  

 

 

 

 

Numerus Fixus 

Voor leerlingen die zich willen inschrijven voor een 

opleiding met een numerus fixus is het van belang dat 

ze zich voor 15 januari 2022 inschrijven via 

www.studielink.nl 

Bij het inschrijven voor een dergelijke opleiding heb je 

een cijferlijst nodig met alle SE-cijfers die je tot nu toe 

hebt behaald (peildatum 14 januari). Bovendien vraagt 

men vaak om een “diploma statement”. Hiervoor kun 

je terecht bij het decanaat. Wij kunnen deze 

documenten aanleveren en ondertekenen. 

 

Belangrijke data: 

Vr 14 jan: Inleveren voorlopige profielkeuze klas 3 

(Qompas) 

Vóór 15 jan: aanmelden studies met een numerus 

fixus 

 

10-minutengesprekken december 2021 

Afgelopen december hebben veel ouders gebruik 

gemaakt van de mogelijkheid om online in gesprek te 

gaan met docenten en/of mentoren tijdens de  

10-minutengesprekken. Fijn dat we met elkaar online 

met en over de voortgang van de leerlingen konden 

praten. 

Na een korte evaluatie onder de docenten kwam naar 

voren dat niet altijd alle ouders online aanwezig 

waren. We willen u daarom vragen of u zich een 

volgende keer vooraf kunt afmelden als u niet 

aanwezig kunt zijn. Daarnaast lukte het technisch niet 

altijd om ouders op verschillende emailadressen te 

http://www.studielink.nl/


 

linken in Teams. Dit proberen we de volgende keer 

beter in te richten. 

 

Save the date 15 maart: Pubers & Poen 

De ouderraad van ISW GHL & SWL organiseert voor 

alles ouders van de twee locaties een online thema-

avond over het financiële gedrag van pubers. 

Gastspreker Eef van Opdorp – bekend van Uitstel van 

Executie RTL4 – geeft tips over het stellen van 

grenzen en het geven van een goed financieel 

voorbeeld als ouder. 

 

Digitale inloop: 19.45 uur 

Start Eef van Opdorp: 20.00 uur 

Einde avond 21.30 uur uiterlijk 

 

We hopen veel ouders online te begroeten. 

Groet, de ouderraad GHL en SWLN 

 

Agenda (o.b.v. de coronamaatregelen) 

Voor de meest actuele agenda voor komende periode 

kunt u op onze site terecht, bereikbaar via deze link:  

htps://gasthuislaan.isw.info/site/nl/rooster-en-

planning/agenda 

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

