
 

Nieuwsbrief maart 2022 

Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u op dinsdag 

na iedere vakantie een nieuwsbrief met relevante 

informatie.   

 

Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van de 

zonnige voorjaarsvakantie die achter ons ligt. Twee 

jaar lang hebben we met coronamaatregelen te 

maken gehad, maar nu lijkt er echt een eind aan te 

komen en mogen we ons richten op betere tijden met 

onze leerlingen. Dit staat in groot contrast met de 

spanningen tussen Rusland en Ukraine. We zullen 

samen met onze leerlingen op gepaste wijze stilstaan 

bij de ontwikkelingen en ontstane situatie.  

Voor onze examenleerlingen nadert SE-3 en daarmee 

komt ook het eindexamen voor hen al in beeld. We 

wensen onze examenkandidaten veel succes met 

deze laatste periode. We gaan met elkaar voor een 

mooi resultaat. Op onze steun en hulp kunnen jullie 

rekenen! 

 

Personeel  

De heer Klepke (docent LO) is afgelopen periode 

uitgevallen met medische klachten. Zijn lessen worden 

na de voorjaarsvakantie al deels opgevangen. Zijn 

mentoraat is overgenomen door mevrouw Keulemans. 

We zijn blij dat alle vervanging zo snel geregeld kon 

worden.  

Mevrouw Gijsbertsen (docent scheikunde) is helaas 

ook komende weken nog niet aanwezig. Al haar 

werkzaamheden zijn gelukkig intern vervangen. 

 

 

 

 

Corona-versoepelingen 

Het kabinet heeft op 15 februari 2022 diverse 

stapsgewijze versoepelingen van de 

coronamaatregelen aangekondigd. Met de laatste stap 

die op 25 februari in is gegaan gelden er geen 

specifieke maatregelen meer voor het onderwijs. Dat 

betekent dat leerlingen en medewerkers niet meer 

verplicht een mondkapje hoeven te dragen en dat de 

verplichte anderhalve meter afstand tussen leerlingen 

en medewerkers, en medewerkers onderling is komen 

te vervallen. Wel blijft het advies voor leerlingen en 

onderwijspersoneel gehandhaafd om zichzelf 

tweemaal per week preventief te testen. Uiteraard zijn 

we met elkaar alert op het signaleren en wegwerken 

van eventueel opgelopen achterstanden. Ook hopen 

we dat er komende periode weer leuke activiteiten 

voor leerlingen mogelijk zijn.  

Met het vervallen van de coronamaatregelen komt ook 

een einde aan het online volgen van de lessen vanuit 

huis. Mochten er zich situaties voordoen waarbij het 

voor leerlingen noodzakelijk is om online les te volgen, 

dan kunt u dit bij de afmelding bij de Front Office 

aangeven. Uiteraard zal dat gaan over een periode 

van langdurige afwezigheid. 
 

Thema-avond voor ouders 

Op 20 april organiseren de ouderraden van ISW 

Sweelincklaan en ISW Gasthuislaan gezamenlijk een 

avond voor ouders. Gelukkig kunnen we de avond 

gewoon weer fysiek op school organiseren. Het thema 

van deze avond is: Pubers en poen. Gastspreker Eef 

van Opdorp neemt ons deze avond mee in de 



 

financiële wereld van onze pubers. In de bijlage treft u 

de uitnodiging. Van harte aanbevolen! 

 

Excursie en workshops leerjaar 3 

De sectie beeldende vorming organiseert dit jaar voor 

leerjaar 3 twee bijzondere dagen. Op woensdag 30 en 

donderdag 31 maart hebben de leerlingen van leerjaar 

3 geen reguliere lessen. Alle leerlingen gaan een dag 

op excursie naar het Rijksmuseum en hebben een 

dag workshops in de kunstvakken. Tussen 21 en 24 

maart kunnen de leerlingen zich in Magister 

inschrijven voor de verschillende workshops. Ook 

kunnen ze in Magister aangeven welke dag ze naar 

het Rijksmuseum willen. De leerlingen kunnen kiezen 

uit workshops van verschillende kunstdisciplines 

(dans, design, illustrator, muziek, tekenen, theater) 

Het aanbod van de workshops is niet op beide dagen 

hetzelfde.  

 

Spotlight 

Spotlight gaat door en ISW Gasthuislaan doet mee!!! 

Er hebben verschillende leerlingen uit leerjaar 1 tot en 

met 6 zich opgegeven. Op donderdag 10 maart is 

onze voorronde in lokaal 001 op de Gasthuislaan en 

worden er 4 verschillende acts opgevoerd. Een 

kundige jury besluit welke act onze school gaat 

vertegenwoordigen in de finale van Spotlight in theater 

de Naald op 8 april. De kaartverkoop van de Naald is 

gestart, wij hebben als school al een aantal kaarten 

gereserveerd. Klik hier voor meer informatie. 

 

Nieuw leerlingenstatuut 

Graag attenderen wij u erop dat er een nieuw 

leerlingenstatuut op onze website staat. Deze kunt u 

hier terugvinden. 

 

Decanaat 

Belangrijke data: 

• 9 april deadline inleveren definitieve 

profielkeuze klas-3. 

• 9 april deadline formulier inleveren voor 

leerlingen in klas-4, die blijven zitten en hun 

profiel willen wijzigen* 

• 9 april deadline formulier inleveren voor 

leerlingen in de bovenbouw die willen 

overstappen van havo naar vwo of van vwo 

naar havo* 

 

*na deze datum komt het verzoek op een 

wachtlijst  

 

 1 april uiterste inschrijfdatum MBO 

 1 mei uiterste inschrijfdatum (HBO/ WO) 

Profielkeuze klas 3 

Leerlingen uit klas 3 zijn momenteel bezig met het 

maken van hun definitieve profielkeuze. Met ouders 

en leerlingen worden gesprekken gevoerd over dit 

onderwerp. Het is prettig te merken dat ouders 

betrokken zijn. Deze betrokkenheid blijkt een positieve 

invloed te hebben op het keuzeproces van uw 

zoon/dochter.  

De definitieve keuzes worden door de leerlingen in 

Zermelo ingevuld en de leerlingen krijgen binnenkort 

bericht hoe ze dit kunnen doen. Na de keuze in 

Zermelo ontvangen ouders (en leerlingen) het 

gekozen profiel, waarbij gevraagd wordt om het profiel 

te ‘bevestigen'. 

 

Studiekeuzebeurs Havo-4 

Er rust een vloek op deze excursie. Gooide in 

december corona roet in het eten, deze keer was het 

storm Eunice, die ervoor zorgde dat we niet naar 

Rotterdam konden. We hebben alle leerlingen hun 

ticket gegeven, zodat ze de beurs de dag erna konden 

https://www.westlandtheater.nl/programma/5293/Spotlight/Finale_2022/
https://gasthuislaan.isw.info/site/nl/begeleiding/leerlingenstatuut


 

bezoeken. Fijn om te horen, dat veel leerlingen daar 

gebruik van hebben gemaakt. 

 

Junior Med School 

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 maximaal twee leerlingen voordragen. 

ISW heeft dit jaar een leerling uit vwo-4 voorgedragen. 

Deelname JMS betekent automatische plaatsing voor 

de studie geneeskunde. Klik hier voor meer informatie.  

 

Agenda 

Voor de meest actuele agenda met activiteiten voor 

komende periode kunt u op onze site terecht. 

 

 

https://www.eur.nl/erasmusmc/onderwijs/junior-med-school
https://gasthuislaan.isw.info/site/nl/rooster-en-planning/agenda


IS UW KIND ZICH BEWUST
VAN ZIJN/HAAR
FINANCIËLE GEDRAG?

De ouderraad van de locaties ISW Gasthuislaan
& ISW Sweelincklaan organiseert voor alle
ouders een digitale thema-avond: 
Pubers en Poen. Tijdens deze fysieke 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.

19:30 - 20:00 UUR

INLOOP MET KOFFIE/THEE

20.00 UUR 

START EEF VAN OPDORP

21:30 UUR

EINDE

WOENSDAG 20 APRIL 2022

https://forms.office.com/r/ZRF8X4KPem

