
Ga mee 

met ISW!

Alles wat je wilt weten over schooljaar 2018-2019

pro - lwoo - vakcollege - mavo - havo - vwo

www.isw.info

De vlogs, foto’s en interviews geven je een beeld van onze scholen!
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Welkom 
op ISW!
Welkom!

Ga er maar eens voor zitten, want in deze brochure vind 
je heel veel informatie over ISW: de Interconfessionele 
Scholengroep Westland. Er valt genoeg te vertellen over onze 
school. Niet alleen omdat we maar liefst zes locaties hebben 
en er dus altijd een school is die bij je past. Maar ook omdat 
wij op de verschillende scholen veel extra’s doen voor onze 
leerlingen. Nuttige dingen, die jou helpen om het maximale 
uit jezelf te halen en je voor te bereiden op een mooi beroep 
of een boeiende studie. Daarnaast doen we ook nog eens 
heel veel leuke dingen, omdat we er graag samen met jou 
een onvergetelijke en fijne tijd van maken!

Je bent van harte welkom!

Cor van Dalen,  
algemeen directeur



Wat, waar  
en voor wie
In het schema hieronder laten wij zien op welke locatie wij welk soort onderwijs  

aanbieden. Nog veel meer informatie over de verschillende locaties en mogelijkheden 

vind je op onze website: www.isw.info.
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Geen 1e en 2e klas



Op ISW Lage Woerd kunnen 
leerlingen terecht voor drie soorten 
onderwijs: Praktijkonderwijs en 
onderbouw Vakcollege met en zonder 
leerwegondersteuning (lwoo). In onze 
kleine klassen geven wij de leerling 
veel extra hulp en aandacht. Zo kunnen 
wij de mogelijkheden en talenten van 
iedere leerling ontdekken en optimaal 
benutten. 

Toelating
Bij de leerlingen van ISW Lage Woerd gaat 

leren veelal niet vanzelf; vaak hebben zij 

extra hulp, aandacht en ondersteuning 

nodig. Het is belangrijk dat brugklassers op 

de juiste plek starten en daarom besteden 

wij veel aandacht aan de toelating op onze 

school. Ons toelatingsteam bestaat uit 

een orthopedagoog en twee mentoren 

(Praktijkonderwijs en Vakcollege). Wanneer 

nodig, schakelen zij een of meerdere 

externe deskundigen in. 

Bijzondere hulpvraag 
Ouders/verzorgers van toekomstige 

leerlingen zijn van harte welkom tijdens 

onze open huis. Zij krijgen een rondleiding 

door de school en volop gelegenheid om 

vragen te stellen. Onderwijs op ISW Lage 

Woerd is immers heel vaak maatwerk.

Wanneer een leerling is toegelaten, 

zorgen wij samen met de basisschool 

voor een zorgvuldige overdracht. Met de 

ouders/verzorgers brengen wij eventuele 

bijzondere hulpvragen in kaart. Voor 

bijvoorbeeld een leerling met autisme 

of dyslexie bekijken wij welke hulp kan 

bijdragen aan een goede ontwikkeling. 

Leerling in Beeld
Op ISW Lage Woerd werken wij met 

Leerling in Beeld. Dit betekent dat de 

teamleiders van het Vakcollege en het 

Praktijkonderwijs iedere twee weken 

elke leerling afzonderlijk bespreken met 

de mentor. Zij kijken onder meer naar 

behaalde cijfers, aanwezigheid, gedrag en 

individuele leerdoelen. Wanneer het nodig 

is, kunnen mentor en teamleider snel in 

actie komen en bijvoorbeeld het Interne 

ZorgTeam inschakelen. 

Betrokken mentor
De mentor speelt een belangrijke rol op 

onze school. Deze docent geeft een groot 

deel van de vakken en ziet de leerlingen 

daardoor dagelijks. De mentor is het eerste 

aanspreekpunt voor leerlingen én ouders. 

Tijdens het zogenaamde ‘mentoruur’ 

stellen mentor en leerlingen leerdoelen 

op en bedenken zij samen acties om die 

doelen te bereiken.

PRAKTIJK ONDERWIJS, VAKCOLLEGE 

ONDERBOUW MET EN ZONDER 

LEERWEGONDERSTEUNING
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feitjes & weetjes
Verder besteden wij in het mentoruur 

aandacht aan de zogenaamde 

‘Kanjertraining’ om de sociale vaardig-

heden te verbeteren en komen er speciale 

activiteiten en onderwerpen aan de orde. 

Praktijkonderwijs

Veel aandacht voor praktijk
In ons Praktijkonderwijs tellen de 

klassen maximaal 14 leerlingen. Zij volgen 

hier op hun eigen niveau de theoretische 

vakken Nederlands, rekenen en Engels. 

Daarnaast is er heel veel aandacht voor 

de praktijkvakken. Daarin maken de 

leerlingen zich tal van vaardigheden eigen, 

zoals schoonmaken, dieren verzorgen en 

groenonderhoud. 

Zorg en Welzijn is zo’n praktijkvak. 

In de eerste twee jaar leren leerlingen 

bijvoorbeeld zelfstandig koken en verant-

woorde voedingskeuzes maken. In het

derde jaar doen zij praktijkervaring op 

bij bijvoorbeeld externe schoonmaak-

werkzaamheden, in onze cateringdienst 

of bij ons eigen buurtrestaurant. Ook bij 

de andere praktijkvakken - Plant & Dier 

en Techniek - kunnen leerlingen intern 

oefenen hoe het er in de praktijk aan 

toegaat. Een goede voorbereiding op 

hun latere stage of werk.

Stage lopen
In het derde leerjaar lopen leerlingen een 

interne stage in ons eigen oefenbedrijf. 

In leerjaar 4 volgen zij drie oriënterende 

stages om te ontdekken waar hun 

interesses en mogelijkheden liggen. 

Wij begeleiden onze leerlingen intensief 

tijdens hun stages: we gaan regelmatig 

op stagebezoek en hebben wekelijks een 

gesprek met de leerling. 

In leerjaar 5 werken wij toe naar werk 

en zoeken wij een plaatsingsstage. 

In dit jaar maken wij het uitstroomprofiel 

op. Daarvoor zijn vijf mogelijkheden: 

vervolgopleiding (mbo 1), regulier werk 

(eventueel met mbo 1), beschut werk,  

begeleid werk of dagbesteding. 

Vakcollege onderbouw

Praktijkgerichte vmbo-opleiding
Het Vakcollege is bedoeld voor leerlingen 

die vmbo-basis of vmbo-kader als advies 

hebben gekregen. De vierjarige opleiding 

is erg praktijkgericht en heeft drie 

praktijkvakken: economie, zorg en welzijn 

en techniek. Daarnaast volgen leerlingen 

verschillende theorievakken, zoals 

Nederlands, Engels en wiskunde, maar 

ook vakken als design, sport & bewegen 

en science. 

In het tweede jaar bereiden wij de 

leerlingen zorgvuldig voor op hun 

profielkeuze. Daarvoor volgen zij onder 

meer acht keer lessen in de bovenbouw en 

bezoeken ze de beroepenmarkt Westland 

On Stage. Na het tweede jaar stappen de 

leerlingen over naar ISW Vakcollege Hoge 

Woerd, waar de bovenbouw van 

het Vakcollege gevestigd is. 

Vakcollege onderbouw met 
leerwegondersteuning

Extra hulp en begeleiding
Naast het gewone Vakcollege bieden wij 

op ISW Lage Woerd ook het Vakcollege 

met leerwegondersteuning (lwoo) aan. 

Deze richting is bedoeld voor leerlingen 

die wat extra hulp nodig hebben om 

het Vakcollege succesvol af te ronden. 

In het eerste jaar richten wij ons op het 

wegwerken van de leerachterstand. 

In onze kleine klassen (maximaal 15 

leerlingen) krijgen zij twee uur extra les 

in begrijpend lezen en rekenen. Daarnaast 

schakelen wij wanneer dat nodig is, 

onze dyslexie-coach, rekencoördinator 

of remedial teacher in of geven wij bijvoor-

beeld een weerbaarheids- of een sociale 

vaardigheidstraining. In de tweede klas 

werken wij met de leerling toe naar de 

bovenbouw; daar heeft het merendeel van 

de leerlingen geen leerwegondersteuning 

meer nodig.

aantal 1e klassen

Aantal leerlingen per klas

Leerlingen
274

Medewerkers
47

2

4

mavo pro vakcollege vwo
30 15 3014

Waar zijn we goed in

SpecialisatieSpecialisatie

Kleine klassen met 14 tot 20 leerlingen

Goede doorstroommogelijkheden

 In- en externe stage

kanjertraining

Leerling in beeld

Jouw talent is onze passie

Veel extra hulp en aandacht

aantal 1e klassen

Aantal leerlingen per klas

Leerlingen
274

Medewerkers
47

2

4

mavo pro vakcollege vwo
30 15 3014

Waar zijn we goed in

SpecialisatieSpecialisatie

Kleine klassen met 14 tot 20 leerlingen

Goede doorstroommogelijkheden

 In- en externe stage

kanjertraining

Leerling in beeld

Jouw talent is onze passie

Veel extra hulp en aandacht

9

IS
W

  2
0

18
 -

 2
0

19

 “In het tweede jaar 

 bereiden wij de leerlingen 

 zorgvuldig voor op hun 

 profielkeuze.” 



Leerlingen die op ISW Sweelincklaan, 
Irenestraat of Lage Woerd voor 
het Vakcollege kiezen, volgen de 
laatste twee jaar van hun opleiding 
op het Vakcollege Hoge Woerd. Wij 
bereiden ze hier zorgvuldig voor op 
hun vervolgopleiding en leggen een 
goede basis voor een carrière als echte 
vakman of vakvrouw. Met een betrokken 
team van docenten, begeleiders en 
zorgcoördinator zorgen wij ervoor dat 
geen leerling buiten de boot valt. 

4 profielen
Op het Vakcollege kiezen leerlingen  

voor een van de vier profielen: 

•  Economie en Ondernemen (E&O)

•  Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)

•  Produceren, Installeren en Energie (PIE)

•  Zorg en Welzijn (Z&W)

Elk profiel bestaat uit een aantal verplichte 

modules en een aantal keuzevakken. 

Na goed en intensief overleg stelt 

iedere leerling een keuzepakket samen 

dat aansluit bij zijn interesses en 

toekomstplannen. 

Economie en Ondernemen 
Bij E&O krijgen leerlingen een eigen 

digitale werkplek. Hier kunnen zij allerlei 

secretariële, administratieve en logistieke 

vaardigheden oefenen en ontwikkelen. 

We bieden de leerstof zo praktisch 

mogelijk aan. Zo hebben wij in onze 

school een echte winkel ingericht, waar de 

leerlingen kennismaken met commerciële 

activiteiten. Keuzevakken binnen dit profiel 

zijn bijvoorbeeld webshop, marketing, 

officemanagement, presentatie en styling.

Bouwen, Wonen en Interieur 
In de technieklokalen van BWI gaan 

leerlingen aan de slag met machines en 

handgereedschap. Zij leren onder meer 

timmeren, metselen en decoratie- en 

afwerkingstechnieken. De keuzevakken 

binnen dit profiel zijn schilderen, 

interieurontwerp en design, bouwkundig 

onderhoud en renovatie.

 

Produceren, Installeren en Energie 
Bij PIE krijgen leerlingen tal van technische 

opdrachten: installeren en monteren, 

besturen en automatiseren en bewerken 

en verbinden van materialen. Keuzevakken 

binnen dit profiel zijn bijvoorbeeld 

plaat- en constructiewerk, drinkwater en 

sanitair, energie- en elektrotechniek en 

fietstechniek.

Zorg en Welzijn 
Bij Z&W maken leerlingen kennis met 

beroepen in drie richtingen: zorg, 

welzijn en uiterlijke verzorging. 

VAKCOLLEGE 

BOVENBOUW
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feitjes & weetjesZe leren onder meer hoe zij maaltijden 

klaarmaken, baby’s verzorgen en 

activiteiten voor peuters organiseren. 

Keuzevakken binnen dit profiel zijn 

bijvoorbeeld huidverzorging, keuken 

en mode & design.

Extra keuzevak
Naast de beroepsgerichte keuzevakken 

binnen de profielen, zijn er op ons 

Vakcollege ook nog twee keuzevakken 

voor leerlingen van alle profielen: 

Ondernemen en Sport & Bewegen. 

Leerlingen die het PIE-profiel volgen, 

kunnen bovendien ook nog kiezen 

voor lassen. Met de keuze voor dit vak 

kunnen zij het veelgevraagde NIL-

lasdiploma halen. 

Professionele vaklokalen
Op het Vakcollege Hoge Woerd is er veel 

aandacht voor de praktijk. Wij beschikken 

daarvoor over professioneel ingerichte 

vaklokalen. Zo kunnen leerlingen met 

het PIE-profiel aan de slag in een lokaal 

voor het bewerken van metaal en 

kunststof en in een lokaal waar zij onder 

meer installatie-, elektrotechnische en 

dakdekkerswerkzaamheden kunnen 

oefenen. 

Leerlingen met het Z&W-profiel doen 

ervaring op in onze eigen grootkeuken 

met restaurant en in onze spoelkeuken. 

Ook de leerlingen van de andere profielen 

(E&O en BWI) beschikken over hun eigen, 

goed ingerichte praktijklokalen.

Doorstroming vanaf onderbouw
Wij vinden het belangrijk dat een 

leerling een profiel kiest dat past bij zijn 

interesses en zijn beroepswens. In klas 

2 komen onderbouwleerlingen daarom 

al verschillende keren bij ons langs om 

kennis te maken met de verschillende 

mogelijkheden en krijgen zij praktische 

opdrachten om echt feeling te krijgen met 

de profielen. Zo helpen wij hen om een 

doordachte keuze te maken. 

Doorstroming naar MBO
Ook aan de doorstroming na het 

Vakcollege besteden wij veel aandacht. 

Wij werken nauw samen met Mondriaan, 

Lentiz en Albeda en zorgen voor een 

soepele overgang naar het MBO. Wij 

stimuleren leerlingen om goed na te 

denken over hun toekomst en verplichten 

hen bijvoorbeeld om een LOB-dossier 

(Loopbaanoriëntatie en -begeleiding) te 

maken. We voorkomen op die manier dat 

zij in hun vervolgopleiding voor onver-

wachte verrassingen komen te staan. 

Samenwerking met bedrijven
Om ervoor te zorgen dat de kennis en 

vaardigheden die onze leerlingen opdoen, 

goed aansluiten bij de praktijk, werken 

wij veel samen met het bedrijfsleven. Wij 

hebben samenwerkingsovereenkomsten 

en partnerships met een groot aantal

bedrijven in onze regio. Deze onder-

nemers denken mee over ons onderwijs-

programma, geven gastlessen, maken 

bedrijfsbezoeken mogelijk en bieden 

stageplaatsen. 

Leerlingbegeleiding
Wij hechten er veel waarde aan dat 

leerlingen zich thuis voelen op onze 

school en het optimale uit henzelf halen. 

Met ons systeem Leerling in Beeld volgen 

wij iedere leerling en zijn ontwikkeling op 

de voet. Zijn er problemen, dan kunnen zij 

rekenen op een team van deskundigen en 

bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding bieden, 

faalangsttraining geven of de schoolarts 

inschakelen. Natuurlijk altijd alleen 

in overleg met de leerling en ouders/

verzorgers.
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Waar zijn we goed in

Specialisatie

Leerlingen
420

Medewerkers
59

Extra keuzevak

Vier profielen: E&O, BWI, PIE en Z&W

Perfecte start om een vak te leren

Zeer goed uitgeruste praktijk- en vaklokalen

Instroom vanuit onderbouw

Leerling in Beeld
Remedial Teaching en hulp bij huiswerk

Veel contacten met bedrijven uit de regio

Zeer goede doorstroming 
naar het mbo – samenwerking

Leerling in Beeld 
Uitstekende (extra) zorg voor de leerling
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 “ Om ervoor te zorgen dat de 

  kennis en vaardigheden die 

 onze leerlingen opdoen, goed 

 aansluiten bij de praktijk, 

 werken wij veel samen met het 

 bedrijfsleven.” 



ISW Sweelincklaan is een prettige, 
kleinschalige school waar leerlingen 
terecht kunnen voor drie vormen 
van onderwijs: Vakcollege, mavo 
en mavo/havo. Omdat onze school 
relatief klein is, kunnen wij leerlingen 
veel persoonlijke aandacht geven. 
Een team van betrokken docenten en 
mentoren staat klaar om hen optimaal 
te begeleiden. De saamhorigheid 
op de Sweelincklaan is groot en de 
sfeer uitstekend. De mavo van ISW 
Sweelincklaan behoort bovendien tot de 
beste mavo-opleidingen van ons land. 

Vakcollege met kleine klassen
Leerlingen die voor het Vakcollege 

kiezen, kiezen voor een afwisseling 

tussen theorie en praktijk. Naast 

verschillende theoretische vakken, volgen 

zij de praktische vakken Techniek, Zorg & 

Welzijn, Economie & Ondernemen, Design 

en Sport. Om de leerlingen nog meer 

kennis te laten maken met de praktijk, 

organiseren we excursies naar bedrijven, 

komen gastdocenten lesgeven en maken 

we opdrachten altijd zo praktisch mogelijk. 

In onze kleine klassen kunnen wij 

leerlingen goed voorbereiden op hun 

profielkeuze voor het derde en vierde 

leerjaar op ISW Vakcollege Hoge Woerd. 

Leerlingen gaan in klas 2 meerdere keren 

met hun mentor naar ISW Vakcollege 

Hoge Woerd en raken zo al vertrouwd 

met de bovenbouw. De doorstroming 

verloopt daardoor vrijwel altijd soepel en 

probleemloos.

Van mavo naar havo
Op ISW Sweelincklaan hebben wij een 

mavo/havo-klas voor leerlingen die 

nog geen eenduidige, definitieve keuze 

willen of kunnen maken. Na het eerste 

schooljaar kunnen zij bij ons op de 

mavo blijven of doorstromen naar havo 

2 op ISW Gasthuislaan. Met speciale 

aansluitingslessen zorgen wij ervoor 

dat die overstap soepel verloopt. Ook 

leerlingen die na hun mavo-examen willen 

doorstromen naar de havo bieden wij 

extra ondersteuning.

Sweelincklaan Business Klas (= SBK)
Leerlingen die plannen hebben voor 

een eigen bedrijf, als zzp’er aan de slag 

willen of een functie ambiëren waarvoor 

een ondernemende houding belangrijk 

is, voelen zich vast thuis in onze 

Sweelincklaan Business Klas. Zij volgen 

het gewone mavo-programma en krijgen 

daarnaast een extra lesuur waarin alles 

draait om een ondernemende houding. 

Ze krijgen gastlessen, leggen bedrijfs-

bezoeken af, spelen businessgames

en ontwikkelen tal van ondernemers-

vaardigheden. 
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VAKCOLLEGE, MAVO

EN MAVO/HAVO



feitjes & weetjes

Wanneer zij de opleiding succesvol 

afsluiten, hebben deze leerlingen niet 

alleen een mavodiploma, maar ook een 

landelijk erkend Vecon-certificaat.

Speerpunten
Alle leerlingen van ISW Sweelincklaan 

volgen van oudsher in het eerste en 

tweede jaar twee uur per week XL-lessen. 

Vanaf schooljaar 2018/2019 krijgen deze 

lessen een andere naam en gaan we ze 

nog breder invullen. We gaan bijvoorbeeld 

in de onder- en bovenbouw veel aandacht 

besteden aan ‘digitale geletterdheid’. Om 

goed voorbereid te zijn op hun toekomst, 

moeten leerlingen immers beschikken 

over voldoende digitale vaardigheden. 

In deze speciale lessen, maar ook in het 

totale leerprogramma, komen steeds vier 

speerpunten terug: sport (o.a. sportief 

gedrag, omgaan met verlies), cultuur (o.a. 

historisch en cultureel besef, smaak), een 

onderzoekende houding (o.a. kritisch zijn, 

leren onderzoeken) en een ondernemende 

houding (o.a. initiatief nemen, actief zijn). 

In de ‘vernieuwde’ XL lessen en in de 

bovenbouw krijgt ook technologie 

een belangrijke plaats. We ontwikkelen 

nieuwe activiteiten en lesprogramma’s om 

leerlingen breder kennis te laten maken 

met exacte vakken.  

Rekenvaardigheden
Op onze school besteden wij extra 

aandacht aan rekenvaardigheden. Wij 

vinden dat belangrijk omdat bijvoorbeeld 

veel MBO-opleidingen daar om vragen. 

Dankzij deze extra aandacht scoren onze 

mavoleerlingen ver boven het landelijk 

gemiddelde bij de landelijke rekentoets. 

Ook de eindexamenresultaten van wis-,  

natuur-en scheikunde zijn jaar in jaar uit 

opvallend goed. 

Anglia Engels
Mavo-en mavo/havo-leerlingen die extra 

willen investeren in de Engelse taal kunnen 

op ISW Sweelincklaan op vrijwillige basis 

meedoen aan het zogenaamde Anglia-

programma. Voornamelijk door zelfstudie, 

maar ook met begeleiding van een docent, 

kunnen zij op hun eigen niveau aan hun 

Engelse taalvaardigheid werken. Een 

waardevolle aanvulling voor leerlingen 

die verwachten in een vervolgopleiding 

of loopbaan veel met Engels te maken te 

krijgen. Daarnaast is het programma ook 

geschikt voor leerlingen die in de reguliere 

lessen boven of onder hun niveau werken.  

De leerlingen sluiten hun lesprogramma 

af met een officieel Anglia-diploma.

Tekenen als examenvak
In de vierde klas kunnen leerlingen van 

ISW Sweelincklaan tekenen als examenvak 

kiezen. Wanneer zij dan na de mavo naar 

het Grafisch Lyceum gaan, hebben zij 

duidelijk een streepje voor en een mooie 

basis voor een carrière in de grafische 

vormgeving.

I ♥ Sweelincklaan
Leerlingen zijn trots op ISW Sweelincklaan 

en voelen zich hier thuis. De ‘I love 

Sweelincklaan’-truien zijn dan ook erg 

populair op onze school. Veel leerlingen 

en docenten hebben een exemplaar.

De Sweelincklaan Parade
Tijdens de jaarlijkse Sweelincklaan Parade 

organiseren wij een dag lang samen met 

onze leerlingen een festival vol leuke en 

leerzame activiteiten. Leerlingen, ouders, 

familie, vrienden en buurtgenoten wonen 

op de Sweelincklaan optredens bij, 

bezoeken de foodmarket, doen spelletjes 

en volgen workshops. De opbrengst van 

De Sweelincklaan Parade komt ten goede 

aan een goed doel.
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XL lessenTekenen als examenvak

Mentorleerlingen voor begeleiding 
van brugklasleerlingen

Kleinschalig
Eén van de beste 

mavo’s in Nederland

Veel persoonlijk contact met leerling 
en ouders 

Staat bekend om de goede sfeer tussen 
leerlingen onderling en de docenten
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Vertrouwd, Vooruitstrevend en 
Talentgericht: de kernwaarden van 
ISW Gasthuislaan. Wij zorgen ervoor 
dat leerlingen zich snel thuis voelen 
en hechten veel waarde aan een 
goede en vertrouwde sfeer. De vele, 
vaak schoolbrede, activiteiten die 
wij organiseren, spelen daarbij een 
belangrijke rol. 

Nieuwbouw
Vanaf schooljaar 2018/2019 is ISW 

Gasthuislaan gevestigd op één 

locatie. Waar voorheen leerlingen van 

de onderbouw havo en vwo onze 

dependance in Monster bezochten, zijn 

vanaf het nieuwe schooljaar alle klassen in 

één modern, gezellig en prettig gebouw 

gevestigd. 

Leerling in Beeld
In de brugklas werken wij met de methode 

Leerling in Beeld. Dit houdt in dat de 

teamleider en de mentor elke maand met 

elkaar alle leerlingen per klas bespreken. 

Wij doen dit om een volledig beeld te 

krijgen van de ontwikkeling (sociaal-

emotioneel en cognitief) van de leerling 

met als doel te sturen op leerprestaties en 

welbevinden van de leerling.

Talentgericht
Er is veel ruimte voor talentontwikkeling. 

Leerlingen die meer willen, krijgen 

volop mogelijkheden. Of het nu gaat om 

verdieping van de lesstof, het invullen van 

sportieve ambities, het verbeteren van 

muzikale vaardigheden of het ontwikkelen 

van organisatorisch of bestuurlijk talent: 

wij spelen er graag op in. 

Aandacht voor sport
Topsporters kunnen hun schoolcarrière 

combineren met een sportcarrière. In 

overleg met ouders, leerling en onze 

topsportcoördinator stippelen we een 

persoonlijk plan voor de leerling uit. We 

organiseren regelmatig sporttoernooien 

en leerlingen kunnen tijdens schooltijd 

onder begeleiding sporten in onze 

eigen fitnessruimte. Naast het vak 

Lichamelijke Opvoeding is er voor 

bovenbouwleerlingen bovendien de 

mogelijkheid om het vak Bewegen, Sport 

en Maatschappij (BSM) te kiezen. Ze krijgen 

dan bijvoorbeeld les in sportmanagement, 

lesgeven, het menselijk lichaam, 

blessurepreventie/EHBO en trainingsleer. 

Professionele dans- en vioolles
We besteden veel aandacht aan kunst 

en cultuur. In de eerste klas organiseren 

wij voor alle leerlingen twee dansdagen 

en voor de hele school staat er jaarlijks 

een groots schoolconcert op de agenda. 

We bezoeken regelmatig musicals, films, 

dansvoorstellingen en concerten en 

leggen daarbij vaak de link met andere 
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feitjes & weetjes
vakken. Dankzij een convenant met 

het Scapino Ballet en het Rotterdams 

Hellendaal Vioolinstituut kunnen 

leerlingen dans- en vioolles krijgen van 

professionele docenten. 

Havo-ontwikkeling 
In het lesprogramma van de reguliere 

havo investeren wij in de ontwikkeling van 

vaardigheden ter voorbereiding op het 

vervolgonderwijs. Startend in 2018-2019 

worden vanaf klas 2 projecten gedaan 

waar de focus ligt op de vaardigheden 

mediawijsheid, communiceren en 

samenwerking. In onze havo-opleiding 

wordt ook de verbinding gelegd naar het 

bedrijfsleven.

Gymnasium en vwo-plus
Je kunt bij ons kiezen voor gymnasium. 

In de brugklas wordt gymnasium nog 

gecombineerd met vwo-plus; daarna 

kiezen de leerlingen voor gymnasium en/

of vwo-plus. Wanneer je voor gymnasium 

kiezen, krijg je in de onderbouw de vakken 

Latijn en Grieks. Het vak Cultuur en 

Wetenschap is onderdeel van de richting 

vwo-plus. Leerlingen kunnen kiezen 

voor Chinees, Russisch, viool en/of dans 

en MOOC’s. MOOC staat voor Massive 

Open Online Course: openbare online 

cursussen aangeboden door internationale 

universiteiten. 

Masterclasses 
Voor aankomende leerlingen die willen 

ontdekken of vwo-plus of gymnasium 

bij ze past, organiseren wij verschillende 

masterclasses. Zij zijn van harte welkom op 

de volgende data:

•  woensdag 29 november 2017  
masterclass Chinees

•  woensdag 6 december 2017  
masterclass Programmeren

•  woensdag 13 december 2017 
 masterclass Wiskunde

•  woensdag 14 februari 2018 
masterclass vwo-plus

•  woensdag 21 februari 2018 
 masterclass gymnasium

Inschrijven voor deze masterclasses kan 

via de website www.gasthuislaan.isw.info

Anglia Engels
Een goede beheersing van de Engelse 

taal is vandaag de dag heel belangrijk. 

Niet alleen omdat de eindexameneisen 

verzwaard zijn, maar ook omdat in veel 

vervolgopleidingen en beroepen Engels 

een grote rol speelt. Leerlingen kunnen 

bij ons vrijwillig meedoen met ons 

Anglia-programma. Met behulp van een 

studieboek en een website bereiden zij 

zich zelfstandig en voornamelijk in hun 

eigen tijd voor op het officiële Anglia-

examen. Anglia is een waardevolle 

aanvulling voor leerlingen die verwachten 

in hun vervolgopleiding of loopbaan met 

Engels te maken te krijgen, maar ook voor 

leerlingen die in de reguliere lessen boven 

of onder hun niveau werken. 

Project MAKE
Leerlingen uit alle klassen en van alle 

niveaus kunnen meedoen met het 

project MAKE. Zij doen ervaring op 

met nieuwe technologieën. Zo kunnen 

ze leren programmeren, aan de slag 

met de lasersnijder of 3D-printer en 

bijvoorbeeld zelf een robot of weerstation 

maken. Leerlingen die voldoende 

programmeerkennis opdoen, komen in 

aanmerking voor een certificaat. 

Olympiadeschool 
Wij zijn officieel een Olympiadeschool. 

Wij stimuleren onze leerlingen om deel te 

nemen aan zogeheten Olympiades. Dit zijn 

landelijke en internationale wedstrijden 

voor de vakken wiskunde, informatica, 

aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde 

en biologie. Een leerling die heeft 

meegedaan aan een Olympiade heeft vaak 

een streepje voor bij een vervolgstudie en 

staat soms al in de belangstelling van het 

bedrijfsleven. 

Netwerk van topstudenten
ISW Gasthuislaan is partner van Socrates, 

een netwerk van topstudenten. Wanneer 

een havo- of vwo-leerling slaagt met 

een 7,5 of hoger dan kunnen wij hem 

of haar inschrijven als lid van Socrates. 

Deze excellente leerlingen kunnen dan 

deelnemen aan tal van activiteiten en 

krijgen bijvoorbeeld hulp bij het vinden 

van een stage. 

Waar zijn we goed in

3

2

aantal 1e klassen

Aantal leerlingen per klas

Leerlingen
966

Medewerkers
98

Specialisatie

havo/vwo vwo
29 24

Mentorleerlingen voor begeleiding 
van brugklasleerlingen

Kernwaarden: vertrouwd, 
vooruitstrevend en talentgericht

Overzichtelijke school met een goede sfeer

Leerlingen voelen zich snel thuis

Veel schoolbrede activiteiten

Talentgericht

Zorg op maat

Kunst en cultuur

Deelname aan 
Kangoeroewedstijden

Deelname aan buitenschoolse sporttoernooien

Projecten en 
buitenlandse reizen

O�ciële Olympiade school

Gymnasium/vwo-plus Verdieping lesstof

Versneld afronden bepaalde vakken

Topsportbeleid Kunst en cultuuronderwijs

BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij)

Muziek als (keuze) examenvak MOOC’s

Socrates gecertificeerde school

Versterkt Engels taalonderwijs (Anglia)
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Op ISW Irenestraat in Poeldijk kunnen 
leerlingen drie soorten onderwijs 
volgen: Vakcollege, mavo en mavo/havo. 
Wij hebben veel persoonlijke aandacht 
voor onze leerlingen en zij krijgen alle 
ruimte om hun talenten te ontdekken 
en te ontwikkelen. Het uitgangspunt 
op onze school is dat leren belangrijk 
is, maar dat ook de persoonlijke 
ontwikkeling veel aandacht verdient. 
Daarom doen we op ISW Irenestraat 
meer dan leren alleen. 

Kleinschalige, moderne school
ISW Irenestraat is een kleinschalige 

school. Daardoor is de overgang van 

de basisschool niet zo groot en voelen 

leerlingen zich hier snel thuis. Wij hechten 

veel waarde aan een goede sfeer en een 

veilige, vertrouwde omgeving. 

ISW Irenestraat is ook een moderne 

school. Wij beschikken over uitstekende 

ICT-faciliteiten en maken veelvuldig ge-

bruik van iPads, laptops en chromebooks. 

Wij lopen bovendien voorop wanneer het 

gaat om gepersonali-seerd leren.

Gepersonaliseerd leren
In alle mavo/havo-klassen werken wij met 

gepersonaliseerd leren en mavoleerlingen 

kunnen eveneens voor deze lesvorm 

kiezen. Gepersonaliseerd leren houdt 

in dat leerlingen bij een aantal vakken 

op hun eigen manier, tempo en niveau 

aan de lesstof werken. Na een aantal 

stappen moeten zij aantonen dat ze 

de lesstof beheersen. Pas als een stap 

goed is afgerond, kan de leerling weer 

verder. Voor het volgen van dit op maat 

gemaakte lesprogramma beschikken de 

leerlingen over een chromebook. Met 

gepersonaliseerd leren kunnen wij nog 

beter inspelen op de individuele behoeften 

van leerlingen. 

Vakcollege
Het Vakcollege is bedoeld voor 

vmbo-leerlingen die graag op een 

praktische manier leren. Zij krijgen 

drie praktijkgerichte hoofdvakken - 

economie, techniek en zorg en welzijn 

– en verschillende theorievakken, zoals 

Nederlands, Engels en geschiedenis. 

Ook deze vakken maken wij zo praktisch 

mogelijk. Na het tweede jaar stappen 

de leerlingen over naar ISW Vakcollege 

Hoge Woerd, waar de bovenbouw van 

het Vakcollege gevestigd is. Die overstap 

begeleiden wij zorgvuldig.

ISW Academy
Bij een aantal vakken maken wij op het 

Vakcollege gebruik van ISW Academy: 

een zelf-ontwikkeld computerprogramma 

waarmee leerlingen op hun eigen tempo 

en niveau met de lesstof aan de slag gaan. 

23

IS
W

  2
0

18
 -

 2
0

19

VAKCOLLEGE, MAVO

EN MAVO/HAVO



feitjes & weetjes
Deze manier van leren biedt veel houvast 

en structuur, helpt leerlingen hun eigen 

leerstijl te ontdekken én daagt hen uit 

om de lat steeds hoger te leggen. 

Talentgroepen
Op ISW Irenestraat krijgen leerlingen volop 

gelegenheid om hun talenten te ontdekken 

en te ontwikkelen. In de eerste en tweede 

klas volgen zij twee uur per week les in 

zogenaamde talentgroepen. Zij kunnen 

per periode van zeven weken kiezen uit tal 

van activiteiten op het gebied van sport, 

techniek, wetenschap en kunst.

DMB-academie: Dans, Muziek 
en Beeldend
Mavo- en mavo/havo-leerlingen kunnen 

op ISW Irenestraat kiezen voor de DMB 

academie. DMB staat voor Dans, Muziek 

en Beeldend. Op vrijdag volgen deze 

leerlingen een DMB-dag en gaan zij in 

WestlandTheater De Naald aan de slag 

met de verschillende kunstuitingen. In 

vier blokken maken zij kennis met jazz, 

klassiek, modern en urban en in het 

vijfde en laatste blok werken zij aan een 

eindvoorstelling. Zij krijgen in deze blokken 

niet alleen praktijklessen; ook de theorie 

(achtergrond, geschiedenis, enzovoort) 

van de verschillende stromingen komt 

aan de orde. 

De danslessen worden op twee niveaus 

gegeven (beginners en gevorderden) 

en hierin komen onderwerpen als 

danstechniek en choreografi e aan bod. 

Bij het onderdeel Beeldend gaan leerlingen 

bijvoorbeeld zelf een kunstwerk, een 

poster of videoclip maken en bij Muziek 

krijgen zij onder meer zangles en stem-

techniek. De leerlingen van de DMB-

academie verzorgen twee keer per jaar 

een optreden: een wintershow en een 

grootse eindshow in De Naald.  

Voetbalklas
Voetballiefhebbers met mavo-advies 

kunnen op onze school terecht in de 

voetbalklas. Zij krijgen dan in plaats van 

Lichamelijke Opvoeding en de talentgroep, 

vier uur per week voetbaltraining van 

een gediplomeerd voetbaltrainer. De 

voetbalklas is geen kweekvijver voor 

profs; plezier staat hier voorop. De 

voetbaltraining is beschikbaar voor 

de onderbouwklassen; leerlingen 

met sportieve ambities kunnen in de 

bovenbouw van onze school Lichame-

lijke Opvoeding als examenvak kiezen.

Maatschappelijk betrokken
 Op ISW Irenestraat vinden wij het 

belangrijk dat leerlingen maatschappelijk 

betrokken zijn. Wij stimuleren binnen- en 

buitenschoolse activiteiten op dat vlak 

en leggen dit per leerling vast. Wanneer 

een leerling van school gaat, ontvangt 

hij een certifi caat als bewijs van zijn 

maatschappelijke inzet.

Wij organiseren op onze school 

verschillende activiteiten waaraan 

leerlingen een steentje kunnen bijdragen. 

Zo is er een jaarlijkse kerstactie waarbij 

we voedselpakketten samenstellen. En in 

het voorjaar houden we een actiemaand, 

waarin leerlingen allerlei acties bedenken 

en organiseren voor een lokaal goed 

doel dat zij zelf hebben uitgekozen. 

SpecialisatieSpecialisatie

aantal 1e klassen
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406
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ISW Hoogeland staat voor degelijk, 
uitdagend onderwijs in een vertrouwde 
en moderne leeromgeving. Deze vier 
pijlers zijn onderdeel van onze visie, 
onze aanpak en ons aanbod. Op 
ISW Hoogeland kunnen leerlingen 
terecht voor een breed aanbod: 
mavo, mavo/havo, havo, havo/vwo, 
vwo, vwoCambridge, vwoMAX en 
Technasium. Wij bieden veel extra 
keuzemogelijkheden en dagen 
leerlingen uit om het optimale uit 
zichzelf te halen.

Degelijk en vertrouwd 

Degelijk onderwijs betekent dat wij ons 

inzetten voor goede resultaten, de kwaliteit 

van ons onderwijs scherp in de gaten 

houden en heldere regels en afspraken 

maken. Wij creëren op onze school 

een vertrouwde, gemoedelijke, veilige 

en gezellige sfeer. Nieuwe leerlingen 

beginnen met een introductieweek zodat 

ze zich snel thuis voelen en brugklassers 

hebben hun kluisje in een eigen deel van 

het gebouw. 

Uitdagend 

Op ISW Hoogeland bieden wij uitdagend 

onderwijs door bijvoorbeeld extra 

mogelijkheden te bieden aan leerlingen die  

zo’n uitdaging wel kunnen gebruiken. Wij 

zien graag dat leerlingen het maximale uit 

zichzelf halen. Brugklassers die nog niet 

precies weten welk niveau bij hen past, 

kunnen daarom op onze school starten 

in een mavo/havo-klas of een havo/vwo-

klas en zo hun keuze een jaar uitstellen. 

We bieden daarnaast de vakken Spaans, 

Cambridge Engels, T&T en O&O aan voor 

de leerlingen die hun talent verder willen 

ontplooien. In de bovenbouw kunnen 

leerlingen extra uitdaging krijgen door  

één of meerdere extra vakken te volgen.

Modern 

ISW Hoogeland is een moderne school 

en wij volgen en onderzoeken de meest 

recente onderwijsontwikkelingen. Een 

mooi voorbeeld zijn onze iPad-klassen. 

We experimenteren hiermee om ons 

onderwijs meer op maat te kunnen maken. 

Wij gaan het gebruik echter pas breed 

inzetten wanneer de randvoorwaarden en 

content goed op orde zijn en wanneer wij 

de onderwijskwaliteit waarvoor wij staan, 

kunnen garanderen. 

VwoMAX 

Vwo-leerlingen kunnen in het tweede 

leerjaar kiezen voor vwoMAX. Dit traject 

is bedoeld voor leerlingen die in potentie 

tot de beste 20% van de klas behoren. Zij 

krijgen les van docenten die geschoold zijn 

in een andere manier van lesgeven: een 

manier die past bij deze groep leerlingen. 
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feitjes & weetjes
Op de zogenaamde MAXmiddag komen in 

masterclasses en modules uiteenlopende 

onderwerpen aan bod, zoals sterrenkunde 

en criminologie. 

Deze MAXmiddag wordt deels door eigen 

docenten verzorgd en deels door externe 

deskundigen. De extra uren worden 

gecompenseerd door andere vakken 

een uurtje minder te volgen. Uniek aan 

vwoMAX is dat wij per leerling bekijken 

welke vakken daarvoor in aanmerking 

komen.

Onderzoeken en ontwerpen (O&O), 
technologie en toepassing (T&T) 
ISW Hoogeland is een officiële Bèta 

Challenge School en een Technasium.  

Het Bèta Challenge Programma is bestemd 

voor mavoleerlingen en het Technasium 

richt zich op havo- en vwo-leerlingen. 

Alle eerstejaars leerlingen (mavo, havo 

en vwo) maken kennis met technologie. 

Mavoleerlingen in het vak Technologie  

en Toepassing en havo- en vwo-leerlingen 

in het vak Onderzoeken en Ontwerpen. 

Mavoleerlingen die eindexamen doen 

in Technologie en Toepassing, kunnen 

daarna op een aantal richtingen van het 

MBO in klas 2 instromen. Hiervoor heeft 

ISW Hoogeland een convenant gesloten 

met Mondriaan en Wellant. 

Havo- en vwo-leerlingen met 

belangstelling voor techniek kunnen 

kiezen voor het Technasium en eind-

examen doen in het vak Onderzoeken 

en Ontwerpen. In hun examenjaar leggen 

zij dan een zogenaamde Meesterproef af, 

een praktijkgerichte eindopdracht. 

TechnoLab Westland 

Op ISW Hoogeland kunnen leerlingen en 

ouders buiten schooltijden in ons Techno-

Lab Westland kennismaken met nieuwe 

technologieën, zoals 3D-printen en 

lasersnijden. Deze bijzondere werkplaats 

wordt ook gebruikt door studenten van 

de TU Delft. In ruil voor begeleiding van 

onze leerlingen, mogen zij gebruikmaken 

van de faciliteiten van deze supermoderne 

werkplaats.

VwoCambridge  

Goede beheersing van de Engelse taal 

wordt steeds belangrijker. Daarom bieden 

wij vwo-leerlingen de mogelijkheid om 

het vijfjarige programma Cambridge 

Engels te volgen. Met dit programma 

kunnen zij internationaal erkende 

certificaten halen. Daarmee leggen zij 

een uitstekende basis voor een studie 

in het buitenland of een Engelstalige 

vervolgopleiding. Cambridgeleerlingen 

maken twee reizen naar Engeland: naar 

York in de onderbouw en naar Cambridge 

in de bovenbouw. Dit schooljaar doet een 

aantal Cambridgeleerlingen vervroegd 

eindexamen Engels vwo.

Een toelatingscommissie beoordeelt of 

vwoCambridge bij de leerling past.

Spaans 

Spaans is eveneens een echte wereldtaal 

en daarom laten wij alle leerlingen in de 

eerste klas van de mavo, mavo/havo en 

havo/vwo in een module kennismaken 

met deze taal. In het tweede en derde jaar 

van de mavo en de havo kunnen leerlingen 

Spaans als extra vak kiezen en het in het 

derde jaar afronden met een certificaat. 

Volop activiteiten 

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen 

zich op allerlei vlakken kunnen ontplooien. 

Daarom kunnen zij op ISW Hoogeland 

meedoen en meewerken aan tal van 

projecten en activiteiten. Er is een 

project mediawijsheid, het project Cross 

Your Borders en een goededoelenactie. 

We organiseren excursies, reizen en 

verschillende feesten, we hebben een 

schoolband, een musicalgroep en doen 

mee aan heel veel sporttoernooien. 

Leerlingen met bestuurlijke ambities 

stimuleren wij om lid te worden van de 

leerlingenraad. Zo blijft geen  

talent onbenut. 

Goede resultaten en veel keuzemogelijkheden

Mogelijkheid extra vak eindexamen

Buitenlandse 
reizen

Deelname aan verschillende 
regionale sporttoernooien

Klassenleerlingen voor optimale 
begeleiding van brugklasleerlingen

Goede resultaten en veel keuzemogelijkheden

Mogelijkheid extra vak eindexamen

Buitenlandse 
reizen

Deelname aan verschillende 
regionale sporttoernooien

Klassenleerlingen voor optimale 
begeleiding van brugklasleerlingen

aantal 1e klassen

Aantal leerlingen per klas

Leerlingen
1822

Medewerkers
180

2

3

7

3

    

Waar zijn we goed in

Specialisatie

aantal 1e klassen

Aantal leerlingen per klas

Leerlingen
1822

Medewerkers
180

2

3

7

3

mavo mavo/havo havo/vwo vwo
17 27 2820

mavo mavo/havo havo/vwo vwo
20

  

Havo/vwo: Onderzoeken en Ontwerpen

  

Mavo: Technologie en Toepassen

Waar zijn we goed in

Alfa- en Bèta-onderwijs; 
o�ciële Technasium en Bèta Challenge school

Spaans

Cambridge EngelsVwoMAX – 2e leerjaar

Specialisatie
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Aanmelding en 
toelating
Aanmelden

Aanmelden voor het schooljaar 2018/2019 

kan tot: 

•  14 februari 2018 voor Praktijkonderwijs 

en leerwegondersteunend onderwijs 

(lwoo)

•  7 maart 2018 voor Vakcollege, mavo, 

havo en vwo

Je kunt voor de aanmelding het 

inschrijfformulier gebruiken dat je in 

december via de basisschool krijgt. Je kunt 

ook een formulier downloaden via onze 

website: www.isw.info, klik op Open huis.

Toelating

Zit je op een basisschool in of rond het 

Westland? Dan ben je zeker welkom bij 

ISW! Voor plaatsing op het juiste niveau is 

voor ons het advies van jouw basisschool 

doorslaggevend. Voor plaatsing in een 

vwoCambridge-klas en de DMB-academie 

doorloop je een selectieprocedure.

Informatieavond voor ouders

Op alle locaties organiseren wij een 

informatieavond voor ouders/verzorgers 

van leerlingen uit groep 8. Zij kunnen 

tijdens deze avond bij de verschillende 

informatie-stands vragen stellen over 

bijvoorbeeld het onderwijs, de extra zorg 

die wij bieden, profielen, sport en onze 

speciale klassen. Deze avond is dus niet 

bedoeld voor leerlingen.

Gasthuislaan
maandag 22 januari 19.00 – 21.00 uur

Lage Woerd
maandag 22 januari 19.00 – 21.00 uur

Irenestraat
dinsdag 23 januari 19.00 – 21.00 uur

Sweelincklaan
woensdag 24 januari 19.00 – 21.00 uur

Hoogeland
donderdag 25 januari 19.00 – 21.00 uur

ISW Hoge Woerd
vakcollege (bovenbouw) - vakcollege lwoo (bovenbouw)

Woensdag 7 februari 19.00 – 21.00 uur

ISW Hoogeland
mavo - mavo/havo - havo/vwo - vwoCambridge - technasium

Vrijdag 9 februari 18.00 – 21.00 uur & Zaterdag 10 februari 09.30 - 12.00 uur

ISW Irenestraat 
vakcollege - mavo - mavo/havo

Maandag 29 januari 18.00 – 21.00 uur

ISW Sweelincklaan 
vakcollege - mavo - mavo/havo

Dinsdag 30 januari 19.00 – 21.00 uur

ISW Lage Woerd
pro - vakcollege lwoo - vakcollege
Woensdag 31 januari 19.00 – 21.00 uur

ISW Gasthuislaan
havo/atheneum - gymnasium/vwo-plus

Dinsdag 6 februari 18.00 – 21.00 uur

Kom kijken! 
Open Huis 2018
Nieuwsgierig geworden? Tijdens ons Open Huis kun je samen met je ouders/verzorgers 

op een of meerdere locaties de sfeer komen proeven! Je kunt rondlopen in de lokalen,  

de kantine en andere ruimtes. Docenten beantwoorden jouw vragen en leerlingen 

vertellen je hoe het er nu echt bij ons aan toegaat. Zo helpen wij je graag om de juiste 

school te kiezen. 

Wij kijken ernaar uit om kennis met je te maken!
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www.isw.info


