
 

  

Nieuwsbrief januari 2018 

Nieuwjaarswens 

Wij wensen u een gezond en succesvol 

Nieuwjaar toe! 

 

ISW GHL bouwt aan de toekomst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bouw op ISW Gasthuislaan is in volle gang. Op 

diverse plekken in, op en rond de school wordt hard 

gewerkt om onze ambitie waar te kunnen maken: 

oplevering van de een totaal vernieuwde school 

met ingang van het schooljaar 2018-2019. In 

december is er, ondanks enorm slecht weer, heel 

strak volgens de planning gewerkt. Op de 3de  

verdieping staat de staalconstructie en is de 

verdiepingsvloer aangebracht. Ook zijn de trappen 

naar de 3de verdieping al gemaakt. Volgens 

planning is de isolatie en dakbedekking bovenop 

het gebouw eind januari afgerond en zijn we weer 

volledig wind- en waterdicht. De uitbreiding aan de 

voorkant van het gebouw is ook op schema. De 

fundering is gestort en de staalconstructie Staat. De 

contouren zijn nu goed zichtbaar. Komende periode 

gaan we weer ons uiterste best doen om de 

overlast te beperken. Uiteraard staat de veiligheid 

van iedereen in en om het gebouw altijd bovenaan. 

Onderwijskundige ontwikkelingen  

We bouwen niet alleen aan een nieuw gebouw, 

maar ook onderwijskundig aan de toekomst. Er 

verandert veel in het tijdperk waarin we leven en 

hier moet het onderwijs uiteraard ook op inspelen. 

De afgelopen maand hebben we met alle collega’s 

gesproken over onze visie op het onderwijs en de 

inrichting hiervan. We hebben onder andere 

gesproken over de wijze waarop we onze lessen 

aanbieden. In hoeverre is er ruimte nodig om recht 

te kunnen doen aan de verschillen tussen de 

leerlingen? In januari gaan we ook met leerlingen in 

gesprek over dit thema. Dit onderwijskundige 

proces zetten we de komende periode door om zo 

ook de komende jaren toekomstgericht en 

kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. We houden 

u op de hoogte. 



 

  

Personeel  

Met ingang van 1 januari 2018 heeft Daan Gras 

(docent lichamelijke opvoeding) ontslag genomen 

om een lang gekoesterde wens in vervulling te 

laten gaan. Daan maakt op dit moment een 

wereldreis. Met ingang van heden worden bijna alle 

lessen van Daan overgenomen door Caroline de 

Reus. De lessen aan Havo 4 van de woensdag 

worden overgenomen door Bas Agterberg. We 

hopen Daan in de toekomst weer te mogen 

begroeten op onze locatie. 

PWS 6vwo 

 

Dinsdag 19 december 2017 presenteerden de 

leerlingen uit 6vwo hun PWS (Profielwerkstuk) voor 

ouders en begeleiders. Uiteenlopende 

onderwerpen in verschillende profielen werden door 

de leerlingen op levendige wijze gepresenteerd.  

De avond werd gezamenlijk afgesloten in de aula 

van de school met de presentatie van Joris Braster 

die voor het vak Muziek zorgde voor een muzikale 

omlijsting aan het einde van voor velen een 

spannende avond. Het eindcijfer voor het PWS is 

onderdeel van de eindexamendossier. 

 

PR-activiteiten 2017/2018 

De wervingscampagne voor leerlingen van groep 7 

en 8 is in volle gang. De voorlichtingsavonden op 

de basisscholen in de regio in het najaar van 2017 

zijn positief ontvangen door ouders en leerkrachten. 

Daarnaast zijn de Masterclasses gestart voor 

leerlingen uit groep 7 en 8. Voor de onderwerpen - 

varierend van Chinees, Latijn en Grieks tot 

Programmeren en Wiskunde – was grote 

belangstelling.  

 

Deze maand verwachten we de leerlingen uit groep 

7/8 en hun ouders een aantal malen in de school. 

Op twee oriëntatiemiddagen van 15 en 18 januari 

a.s. krijgen de basisschoolleerlingen, hun 

leerkrachten en begeleidende ouders een aantal 

mini-lessen aangeboden. Dit is het eerste moment 

waarop ze de sfeer in de school kunnen proeven. 

Maandag 22 januari a.s. is de informatieavond 

voor ouders. Na een plenaire start starten 

workshops in diverse lokalen over onderwerpen 

waarmee brugklassers te maken krijgen.  

Dinsdag 6 februari a.s. ontvangen we ouders en 

leerlingen op het jaarlijkse Open huis en die avond 

is het sluitstuk van de wervingsactiviteiten.  

 

SE-week 2 5 Havo 5/ 6vwo  

Van woensdag 17 t/m vrijdag 26 januari a.s. staat 

de tweede SE-week gepland voor de 

eindexamenkandidaten. Om de kandidaten de 

gelegenheid te bieden in een rustige omgeving aan 

hun toetsen te werken, worden de SE’s voor het 

grootste deel afgenomen op locatie Madeweg in 

Monster. Mondelinge tentamens en schrijftoetsen 

vormen hierop een uitzondering. Deze worden op 

de GHL ingepland. De 3de klas-leerlingen van de 

Madeweg krijgen in deze SE-periode les op de 

GHL. Exacte informatie over deze periode volgt 

z.s.m. 

 

Voortgangstoetsen  

De voortgangstoetsen voor de voorexamenklassen 

(4 havo, 4 en 5 vwo) starten 26 januari a.s. en 

eindigen vrijdag 2 februari a.s. Deze toetsen vinden 

op de GHL plaats. 

  



 

  

Nieuws van het Decanaat  

Decaanlessen leerlingen klas 3 

De afgelopen 8 weken hebben de leerlingen uit klas 

3 zich verdiept in hun profielkeuze. Ze zijn bezig 

met het opbouwen van een loopbaandossier om zo 

een goede en weloverwogen profielkeuze te 

kunnen maken. Dit doen ze grotendeels zelfstandig 

aan de hand van een 10-stappenplan en een 

aantal tests in qompas. Ze worden hierbij begeleid 

door het decanaat. 

Daarnaast hebben ze een interessetest gemaakt 

om te ontdekken wat ze leuk vinden. Het is 

uiteindelijk de bedoeling dat de profielkeuze goed 

aansluit bij hun interesse, capaciteiten en mogelijke 

vervolgopleiding. 

Workshops oud-leerlingen voor klas 4/5/6 

Donderdag 23 november 2017 was een 

fantastische leerzame avond voor alle 

bovenbouwleerlingen. In totaal werden er meer dan 

40 workshops gegeven waarin ISW-alumni 

voorlichting gaven over het wel en wee van hun 

studie. Volgend schooljaar komen 

vertegenwoordigers van verschillende HBO-, WO- 

en een aantal MBO-opleidingen hun kant van het 

verhaal belichten. Zo presenteert het decanaat een 

zo divers mogelijk beeld. De leerlingen die nu voor 

de keuze staan, zijn op deze manier goed 

geïnformeerd en kunnen beter tot een keuze 

komen. 

Momenteel worden er veel open dagen bezocht en 

zijn eindexamenkandidaten bezig met 

proefstuderen. Het is altijd goed om de sfeer op 

een HBO of Universiteit te ervaren voordat je een 

keuze maakt. 

Eindgesprek decanaat studiekeuze 

Momenteel worden er eindgesprekken gevoerd met 

eindexamenkandidaten. Op deze manier 

begeleiden we hen bij het maken van hun 

studiekeuze en informeren m.b.t.  praktische zaken 

zoals studiefinanciering.. 

Voorlichting nieuwe vakken klas 3 

Op 7 december 2017 werd de voorlichtingsavond 

van de nieuwe vakken BSM, bedrijfseconomie, 

informatica en filosofie (vwo). Ook wiskunde heeft 

dit jaar een voorlichting verzorgd om het verschil 

tussen de verschillende wiskunde (A, B, C en D) te 

verduidelijken. 

Belangrijke data: 

12 januari 2018: deadline inleveren voorlopige 

profielkeuze klas 3 (bij administratie Madeweg) 

15 januari 2018: deadline fixus opleidingen 

vervolgstudie 2018-2019 

Project 2 havo 

Om het havo-onderwijs op school een eigen gezicht 

te geven, startte op 10 november 2017 de eerste 

projectdag voor 2 havo. Met het thema 

Mediawijsheid gingen de leerlingen aan de slag met 

de hedendaagse vaardigheden Communiceren en 

Samenwerken. 

In gemengde groepen van 13 leerlingen werden 

vier workshops gevolgd, waarin de leerlingen actief 

waren met samenwerkingsopdrachten, wetenschap 

en argumentatieleer en een digitaal portfolio. De 

eerste projectdag was een succes en leverde 

bruikbare informatie op voor de tweede projectdag 

die we in maart organiseren. 

 

Corvee klas 2 

De pauzes op school verlopen altijd heel ordelijk. 

Het schoon en netjes houden van de aula gaat 

helaas niet vanzelf. De conciërges en docenten 

moeten de leerlingen er op wijzen om het afval in 

de bakken te gooien en de stoelen aan te schuiven. 

Om de aula netjes te houden beginnen we na de 

kerstvakantie met corvee voor de leerlingen van het 

tweede leerjaar. Elke week heeft een groepje 

leerlingen uit dezelfde klas na elke pauze corvee. 



 

  

Op deze wijze heeft elke leerling één week corvee 

in de hele schooltijd en blijft de aula opgeruimd. 

 

Vluchtroutes tijdens de bouw 

Veiligheid is en blijft een belangrijk thema. Tijdens 

de bouw hebben wij, in samenwerking met de 

brandweer, de vluchtroutes in ons gebouw 

aangepast en dat verwerkt in het ontruimingsplan. 

De belangrijkste aanpassingen zijn: 

- De nooduitgang bij het muzieklokaal en 

tekenlokaal is NIET bruikbaar. Vanaf die trap gaat 

de vluchtroute via de aula. 

- De nooduitgangen aan de achterzijde zijn wel 

bruikbaar, maar door obstakels buiten kan 

opstopping ontstaan. Daarom gebruiken we bij die 

trappen ook   de vluchtroute via de aula of via de 

personeelskamer (en eventueel via de uitgang bij 

de gymzalen). 

- Bij elke uitgang hangt een plattegrond waarop met 

pijlen de vluchtroutes zijn aangegeven. 

- Zodra de slow-whoop afgaat nemen medewerkers 

van de school positie bij de trappen in om de 

leerlingen en docenten de juiste weg te wijzen. 

Bij rook of bij een kraan of vrachtwagen die de 

vluchtroute buiten blokkeert moet natuurlijk een 

andere route genomen worden. 

Op 15 december hebben we een 

ontruimingsoefening gehouden, waarbij de 

brandweer aanwezig was. De oefening verliep 

goed. Na 3 minuten was het gebouw leeg. Van 

harte hopen wij dat wij met de aanpassingen en de 

oefening iedereen voldoende bewust hebben 

gemaakt van het belang van een snelle en ordelijke 

ontruiming wanneer dat nodig is. 

 

 

 

 

Agenda januari/februari 2018 

Dinsdag 9 januari 12:00 uur deadline inleveren 
definitieve PWS voor havo-5. 

Vrijdag 12 januari deadline inleveren voorlopige 

profielkeuze voor leerlingen klas 3. 

Woensdag 17 t/m vrijdag 26 januari 
schoolexamens havo-5/vwo-6 op de Madeweg, 
behalve de schrijftoetsen Engels en de 
praktijktoetsen. 

Woensdag 17 januari t/m vrijdag 26 januari klas 
3 heeft les op de Gasthuislaan vanwege SE-II. 

Donderdag 18 januari heeft klas 3 een aantal 
lessen waarna ze in 2 groepen gaan schaatsen in 
Scheveningen. 

Vrijdag 19 januari Wiskundedag voor alle 
leerlingen uit klas 4 met wiskunde in het profiel. 

Maandag 22 januari informatie-avond ouders van 

groep 8-leerlingen. 

Donderdag 25 januari t/m vrijdag 2 februari 
toetsweek voor havo-4, vwo-4, vwo-5. Let op! De 
exacte start van de toetsweek verschilt per leerjaar 
in verband met het aantal toetsen dat in deze 
periode wordt afgenomen. Tot de start is er nog 
gewoon les. 

Vrijdag 26 januari sportdag klas 1. 

Zaterdag 27 januari t/m vrijdag 2 februari BSM-

vakreis voor havo-5 en vwo-6. 

Maandag 5 februari start nieuw basisrooster voor 
2de half jaar. 

Dinsdag 6 februari inhaalmoment SE-II voor havo-

5 en vwo-6. 

Dinsdag 6 februari Open huis op de Gasthuislaan 
(18.00 – 21.00 uur). 

Woensdag 7 februari inhaalmogelijkheid toetsen 

havo-4, vwo-4 en vwo-5. 

Maandag 12 februari 12:00 uur deadline inleveren 
herkansingsverzoek SE-II. 

Dinsdag 13 februari 12:00 uur deadline inschrijven 

voor herkansingen havo-4, vwo-4 en vwo-5. 

Dinsdag 13 februari 18:00 tot 22:00 uur 
presentatiemarkt PWS havo-5. 

Donderdag 15 februari ouderavond mentoren 
examenklassen. 

Vrijdag 16 februari herkansingen SE-II voor havo-
5 en vwo-6, geen lessen voor havo-5 en vwo-6. 

Vrijdag 16 februari 1ste herkansingsmoment voor 
havo-4, vwo-4 en vwo-5, geen lessen voor havo-4, 
vwo-4 en vwo-5. 

Vrijdag 16 februari 's avonds Valentijnsfeest voor 

klas 1. 

Dinsdag 20 t/m vrijdag 23 februari uitvoeringen 
schoolconcert. 

Zaterdag 24 februari t/m zondag 4 maart 

voorjaarsvakantie. 

 


