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Start schooljaar

leerlingen wil helpen zodat zij lessen Engels kunnen

Na een prachtige, tropische zomer zijn we deze week

volgen. De heer De Hilster is tot december ook

weer gestart met het nieuwe schooljaar. We hopen dat

mentor in havo 4.

u een prettige zomervakantie achter de rug heeft
zodat we allemaal uitgerust en vol enthousiasme aan

Regels en afspraken

het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. We wensen

Bij de start van het schooljaar willen we onze regels

iedereen dan ook een mooi, gezond en succesvol

en afspraken nog een keer onder de aandacht van

schooljaar toe.

ouders en leerlingen brengen zodat we veilig met

Dinsdag 23 augustus zijn de leerlingen en mentoren

elkaar in de school kunnen bewegen.

gestart met hun introductieprogramma. Los van het



Pauzes

heerlijke weer was het een dag vol activiteiten rondom

Tijdens de pauzes gaan alle leerlingen naar de

verbinding en kennismaken waar we de rest van het

begane grond. Hier mag namelijk gegeten en

schooljaar profijt van hebben.

gedronken worden. Op de andere verdiepingen in
de school zijn werkplekken waar je in een

Personeel

tussenuur zelfstandig aan de slag kunt. Hier mag

Gelukkig zijn we er ook dit jaar in geslaagd bijna alle

je niet eten en drinken en hou je dus geen pauze.

docentvacatures op tijd te vervullen. Op dit moment

Tot de herfstvakantie kijken we of de leerlingen

e

zijn we nog wel op zoek naar een 2 graadsdocent

allemaal een plek hebben beneden zodat ze rustig

Natuurkunde die de lessen in klas 2 kan verzorgen

kunnen zitten. Afhankelijk van de uitkomst hiervan

totdat de nieuwe collega start eind van dit

kijken we of we andere plekken in het gebouw

kalenderjaar.

kunnen creëren.


Aanwezigheid

Mevrouw Wong, docent Engels, is deze

Leerlingen uit de brugklas verlaten het

zomervakantie bevallen van een prachtige dochter,

schoolterrein niet gedurende de schooldag. De

Leonor. We wensen haar en haar familie veel geluk

leerlingen uit de overige leerjaren mogen in de

toe. Tot het einde van haar zwangerschapsverlof

grote pauze of tijdens een tussenuur wel even

begin december neemt de heer De Hilster de lessen

naar het dorp voor een boodschap. Eind vorig jaar

Engels over. De heer De Hilster is een jaar geleden

verbleven leerlingen ook tijdens de schooldag op

met pensioen gegaan na vele jaren voor onze locatie

de speelplaats Minstreelhof in de woonwijk

te hebben gewerkt. We zijn erg blij dat hij ons en de

tegenover de school. Dit is niet de bedoeling.

Deze speelplaats is voor de kinderen in de wijk en

er ’s middags een theatervoorstelling is in de aula en

niet voor onze leerlingen die daar onbedoeld

’s avonds een feestavond. Dinsdag gaan ze creatief

overlast veroorzaken voor de bewoners.

en sportief aan de slag rondom het Juliana-sportpark.

Vriendelijk verzoek om je hieraan te houden.

Woensdag bezoeken ze The City en donderdag en
vrijdag staat een stranddag in Ter Heijde en een

Maatwerktraject 4M
Het eerste maatwerkblok met Steun- en Talentlessen
in de onderbouw start de week voor de herfstvakantie.

dansdag op school op het programma. Vrijdagavond
sluiten we gezamenlijk met alle leerlingen en de
begeleiders af met een etentje op het strand.

Leerlingen kiezen in overleg met hun mentor en
ouders voor Steun- en Talentlessen om extra oefening
of juist extra uitdaging te krijgen.

Werkweken jaar 4 en vakreis Rome
In de week van 5 september gaan de leerlingen uit
4 havo en 4vwo op werkweek naar verschillende

Toetsweken bovenbouw
Dit schooljaar starten we met toetsafname in de
bovenbouw in de vorm van 4 centrale toetsweken.
Tijdens deze toetsweken, waarin de
bovenbouwleerlingen geen les hebben, maken de
leerlingen toetsen voor de verschillende vakken.
Daarnaast kunnen vakdocenten nog enkele toetsen in

bestemmingen in Europa. Zij hebben gekozen voor
een cultuur-, steden- of sportieve reis. Er zijn ook
leerlingen die voor het thuisblijfprogramma hebben
gekozen. De vakreis naar Rome voor leerlingen uit 5
en 6 gymnasium vindt ook deze week plaats. De
leerlingen uit die leerjaren zijn die week dus niet op
school.

de les afnemen. In de jaarplanning kunt u deze
toetsweken terugvinden zodat duidelijk is wanneer
leerlingen hiervoor voorbereidingstijd moeten
inplannen. Vanaf 1 oktober a.s. staan alle PTA’s
(Programma van toetsing en afsluiting in de
bovenbouw) op de website van de school.

NPO-interventies
Vorig schooljaar zijn we gestart met het aanbieden
van verschillende interventies in het kader van de
gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs
(NPO). U kunt hierbij denken aan meerdere vormen
van reparatieprogramma’s om leerachterstanden

Introductieweek brugklas
In de week van 5 t/m 11 september staan de
kennismakingsactiviteiten van de leerlingen uit de
brugklas op het programma. De brugklassen zijn die
week, net als de mentoren en de assistenten uit H5 en
V6, de hele week uitgeroosterd. Op maandag starten
de leerlingen met het maken van de IST-toets, waarna

opgelopen tijdens Covid-19 weg te werken. Daarnaast
worden er ook op sociaal/emotioneel gebied extra
initiatieven ingezet om leerlingen te ondersteunen.
Het NPO-aanbod van vorig schooljaar 2021-22 is
geëvalueerd en op basis hiervan hebben we de
interventies voor dit schooljaar vastgesteld:













Formeren van een extra klas in leerjaar 2 en 5vwo

Oproep nieuwe leden Ouderraad

om de klassengrootte te verkleinen en de

Ouderraad ISW Gasthuislaan zoekt nieuwe leden.

leerlingen beter te begeleiden.

Vind je het leuk om op persoonlijke titel mee te

Uitbreiden van uren binnen het mentoraat in de

denken en mee te praten over zaken die je als ouder

onderbouw om leerlingen optimaal begeleiding te

belangrijk vind op school, dan is de ouderraad echt

bieden.

iets voor jou.

Aanbieden van reparatielessen in de vorm van
extra steunlessen in jaar 1 t/m 3 binnen het

De ouderraad vergadert minimaal 5 maal per

maatwerkprogramma 4M.

schooljaar middels een vast schema.

Versterken van het aanbod van de Talentlessen

Onderwerpen die bijvoorbeeld besproken worden zijn:

binnen 4M door het toevoegen van modules

-

Interne en externe communicatie

waarin ontspanning wordt aangeboden.

-

Veiligheid in en om de school

Uitbreiding van de lestabel bij meerdere vakken

-

Onderwijsvernieuwing

voor reparatiedoeleinden gedurende het

-

4M model

examenjaar.

-

De overgang van onderbouw naar bovenbouw

Organiseren van een Introductieprogramma aan

-

Terugkoppeling locatieraad

het begin van het schooljaar voor alle leerjaren om

-

Terugkoppeling medezeggenschapsraad

te zorgen voor verbinding en kennismaking tussen
leerlingen en mentoren.

Tijdens vergaderingen is er altijd iemand vanuit de
directie aanwezig. De directie kan de ouderraad om

Kennismakingsavonden

advies vragen en de ouderraad kan de directie vragen

De komende weken staan de kennismakingsavonden

stellen en ongevraagd adviseren. Tijdens de

voor de ouders uit de verschillende leerjaren op de

kennismakingsavond voor de ouders van de

planning. Naast een plenair gedeelte in de aula waar u

eerstejaars op dinsdag 30 augustus is mevrouw Cora

algemene informatie ontvangt, maakt u kennis met de

Bakker van de ouderraad aanwezig en kun je je

persoonlijke mentor van uw kind. De mentor is uw

vragen bij haar stellen of via cora.bakker30@hetnet.nl

eerste aanspreekpunt het komende schooljaar. Voor
meer informatie over de data verwijzen wij u naar de

Fitness op school

bijgevoegde agenda in deze Nieuwsbrief en naar de

Op ISW Gasthuislaan beschikken we over een

website van de school.

schitterende fitnessruimte compleet ingericht met
cardioapparatuur, krachttoestellen, core-stabilityfaciliteiten, etc. Leerlingen vanaf klas 4 kunnen

gebruik maken van deze ruimte. Onder de

https://www.bibliotheekwestland.nl/actueel/agenda/wo

noemer 'Fit@School' kunnen zij een strippenkaart

rkshop--hoe-gaikommetkindmetautisme.html

kopen van 5 euro, waarvoor zij 10 keer mogen sporten
onder begeleiding van een enthousiaste vrijwilliger.

Wervingscampagne ISW

Deze vrijwilliger (de heer Stapersma) is op woensdag

Dit schooljaar gaat de wervingscampagne van ISW

en donderdag van 12:25 tot 16:00 uur in de ruimte

van start met professionele video-opnames in en rond

aanwezig. Dit zijn de tijden waarop de leerlingen er

de school. Het grootste deel van de werving vindt dit

gebruik van kunnen maken.

schooljaar plaats in het najaar. De Oriëntatiemiddag
voor groep 8 staat gepland op maandag 14 november

Leerlingen kunnen bij de docenten LO terecht voor
meer informatie. Ze kunnen ook even langslopen in de
fitnessruimte op bovengenoemde tijden. We starten
vanaf woensdag 14 september.

en de Ouderinformatieavond op maandag 28
november. Het Open huis van 7 februari 2023 vindt
wel plaats in het nieuwe kalenderjaar zoals u van ons
gewend bent.

Vanuit de zorgcoördinator
Op 12 september a.s. start er een gratis

Decanaat

preventiegroep Werk aan je zelfbeeld (13-17

Wij zijn Bas Agterberg en Niels de Fockert, het

jaar) door GGZ Delfland. Heeft u interesse of wilt u

decanen-duo van de Gasthuislaan. Wij zijn er om uw

meer informatie dan kunt u contact opnemen met

kind (en u) te helpen bij het kiezen! In klas 3 bij het

teamjeugdpreventie@ggz-delfland.nl. Wees er snel bij

kiezen van het profiel en in de bovenbouw bij het

want de inschrijving sluit op 31 augustus.

kiezen van een studie.
Wij zijn bereikbaar via agg@isw.info (vwo) of

Workshops bibliotheek

frt@isw.info (havo).

Hoe help ik mijn kind (10-17 jaar) positiever denken?
op woensdagavond 14 september in de bibliotheek in
’s Gravenzande. Aanmelden kan via:
https://www.bibliotheekwestland.nl/actueel/agenda/wo
rkshop--hoe-help-ik-mijn-kind-positiever-denken---1017-jr--.html

Agenda
Klik hier voor de meest actuele agenda met

Hoe ga ik om met mijn kind met Autisme?
In de bibliotheek in ’s Gravenzande op
woensdagavond 12 oktober. Aanmelden kan via:

activiteiten voor komende periode.

