Nieuwsbrief mei 2022
Voor u ligt, zoals u van ons gewend bent op de

Leerlingen uit Oekraïne

dinsdag na een schoolvakantie, de nieuwsbrief van de

Sinds begin maart biedt ISW onderwijs aan leerlingen

maand mei. Na de prachtige, zonnige weken die we

uit Oekraïne die in Nederland verblijven, aan. Onze

achter ons hebben liggen, starten we weer fris en

locatie heeft een kleine groep gehuisvest die van

uitgerust aan de laatste maanden van het schooljaar.

09.00 tot 12.00 uur op school aanwezig is en lessen
volgt in een compact rooster. Het rooster bestaat uit

Deze week volgen onze examenleerlingen nog een

lessen met een docent uit Oekraïne, reguliere lessen

aantal dagen examentraining om de puntjes op de -i-

met Nederlandse leerlingen van dezelfde leeftijd en

te zetten om vervolgens donderdag 12 mei aan het

lessen die worden verzorgd door een aantal van onze

Centraal Eindexamen te beginnen. Voor hen breekt

eigen docenten. We zijn op dit moment nog op zoek

een spannende periode aan waarin ze, in verband met

naar een collega NT2 om de leerlingen vaardig te

de afgelopen coronajaren, ook dit jaar ruimere

maken in de Nederlandse taal. Op korte termijn wordt

mogelijkheden krijgen om het examen af te leggen.

duidelijk óf de leerlingen en welke leerlingen in regio

We wensen alle leerlingen en natuurlijk het thuisfront

Westland kunnen blijven. We houden u op de hoogte

veel succes bij de voorbereidingen en bij het

van het verloop.

eindexamen zelf.
Profielprojecten 4M klas 3
Personeel

Vanaf woensdag 18 mei krijgen alle leerlingen van

De heer Duivenvoorden (adjunct-directeur

jaar 3 gedurende 6 woensdagmiddagen (7e & 8e

onderbouw), de heer Klepke (docent LO) en mevrouw

uren) een profielproject aangeboden. De projecten

Gijsbertsen (docent scheikunde) zijn op dit moment

binnen de M-stroom (C&M en E&M) en N-stroom

aan het re-integreren en zijn met enige regelmatig

(Scheikunde, Natuurkunde en Biologie) bieden samen

weer op school aanwezig waar we erg blij mee zijn.

met de reguliere vakken een stevige basis voor klas 4.
Om deze reden zijn de projecten een belangrijk

De heer Westhoff”(docent aardrijkskunde) is in de

onderdeel van het curriculum en vanzelfsprekend een

meivakantie geopereerd en de komende periode niet

verplicht onderdeel. Afhankelijk van de gemaakte

op school aanwezig. We wensen hem van harte

profielkeuze worden de leerlingen ingedeeld. De

beterschap toe en houden u op de hoogte van het

projecten starten woensdag 18 mei tijdens het 7 e uur

verloop van het herstel van onze collega’s.

met een kick-off door de lesgevende docenten van

ieder project. De leerlingen sluiten de projecten af met

onderzoek door het volgen van een Pre-University

een presentatie tijdens de laatste les op 22 juni.

Programma.
Vanuit het decanaat organiseren we voor ouders en/of

Vacatures en aanmeldingen

verzorgers en leerlingen een voorlichtingsavond om

Momenteel zijn we druk bezig met de formatie voor

meer te weten te komen over de mogelijke

komend schooljaar (22-23). Er zijn meerdere

programma’s die worden aangeboden. De

vacatures ontstaan door het groeiend aantal

onderwijsprogramma’s zijn speciaal ontwikkeld voor

aanmeldingen en het aantal pensioengerechtigde

gemotiveerde en getalenteerde leerlingen uit de

collega’s. Een aantal vacatures is gelukkig al voor de

bovenbouw van het vwo.

meivakantie vervuld. Momenteel staan er nog

Jullie zijn van harte welkom op donderdag 19 mei om

vacatures open op de vakgebieden Frans,

19:00 op ISW Gasthuislaan om deze presentatie bij te

Levensbeschouwelijke vorming, Engels en NT2.

wonen en eventueel vragen te stellen over de
verschillende programma’s. U ontvangt een mail om u

Werkweken jaar 4 2022-2023

(en uw kind) op te geven voor deze avond.

Na de afgelopen coronajaren waarin we helaas geen

Niels de Fockert & Bas Agterberg, decanen.

werkweken konden organiseren, zijn we heel blij om
volgend schooljaar in de week van 3 t/m 10 september

Pubers & poen

een gevarieerd programma aan te kunnen bieden voor

Op woensdag 20 april organiseerde de

4 havo en 4 vwo. Twee culturele reizen naar

ouderrraadgeleding van de Gasthuislaan/

Barcelona en Toscane, een natuurreis naar Marokko

Sweelincklaan de thema-avond ‘Pubers & poen’ met

en twee sportieve reizen te weten Surfen en Survival.

Eef van Opdorp. Eef is bekend van het programma

Daarnaast is er ook nog een thuisblijf programma.

‘Uitstel van executie’. Tijdens deze avond gaf zij zeer

Leerlingen hebben zich inmiddels ingeschreven en dit

zinvolle en bruikbare tips aan de ouders, want hoe

wordt op dit moment passend gemaakt. De

moet je nu omgaan met pubers en hun zelfverdiende

groepsindeling volgt later deze week.

poen? Alle bezoekers van deze avond hebben het
boek Pubers & Poen, wat kun je als ouder het beste

Voor ouders en leerlingen 3V en 4V

doen? van Eef mee gekregen waarin ze thuis alles

Heb je een brede belangstelling en vind je het leuk om

nog even rustig kunnen nalezen. Bedankt voor het

meer te doen naast je gewone schoolwerk? Dan wil jij

organiseren van deze leuke avond!

vast altijd het naadje van de kous weten! Daag jezelf
uit en maak kennis met Wetenschap &

Gastlessen klas 2
In de 2e klassen leren de leerlingen bij het vak
Aardrijkskunde over klimaatverandering en
energietransitie. ISWonderneemt heeft de week voor
de meivakantie gastdocenten uitgenodigd die
aansluiten bij dit onderwerp zodat de lesstof aansluit
bij wat er in onze omgeving gebeurt. De gastdocenten
waren specialisten van BAM Infra (het bouwbedrijf dat
ook heeft meegewerkt aan de Maeslantkering),

Praktijksimulatie van gastdocent Laura Sharpe

specialisten van duurzaamheid en circulaire economie
(voorlichting en bewustwording) en
productontwikkeling in duurzaamheid (met grote
projecten duurzaamheid van Koppert Cress). De
gastdocenten lieten zien hoe bedrijven bezig zijn met
innovatie op het gebied van duurzaamheid en
klimaatadaptie. Daarin werd ook de koppeling
gemaakt naar de inhoud van de lessen en de opdracht
Klimaattransitie. Heel interessant en leuk!

Gastles over projecten van Bart van Meurs, Koppert
Cress

Digitaal afmelden via Magister
Steeds meer ouders weten de weg te vinden naar het
digitaal ziek-/afmelden via Magister.
U kunt uw kind ook voor een gedeelte van de dag op
deze wijze afmelden. Bij afmelding voor één of enkele
uren vragen we u om duidelijk te vermelden om welke
Gastdocent Paul Helleman, Bam Infra

lesuren het gaat en wat de reden van absentie is
(dokter/tandarts/ortho, e.d) zodat de Front Office dit zo
spoedig mogelijk kan verwerken. Zo brengen wij de
afwezigheid van de leerlingen sneller in
kaart. Hier kunt u meer lezen over de werkwijze van
het digitaal afmelden.

Overgangsnomen
Met enige regelmaat krijgen we vragen over de
overgangsnormen. Deze staan altijd vanaf de start
van het schooljaar op onze site. Hier treft u de
overgangsnormen die gelden voor het huidige
schooljaar.

Agenda
Klik hier voor de meest actuele agenda met
activiteiten voor komende periode.

