
 

 Nieuwsbrief augustus 2017 

Start nieuw schooljaar 
Maandag 21 augustus 2017  is het nieuwe 

schooljaar 2017-2018 van start gegaan. Voor veel 

leerlingen een spannende tijd op een nieuwe 

school. Hierbij heet ik alle leerlingen van ISW 

Gasthuislaan/Madeweg van harte welkom dit 

nieuwe schooljaar. Een speciaal welkom voor 

onze nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers. 

Ik wens u allen een mooie tijd toe op onze school. 

Het wordt een bijzonder schooljaar waarover 

straks meer. Met ingang van dit schooljaar houden  

we u regelmatig op de hoogte van relevante 

informatie door middel van een korte Nieuwsbrief. 

Naast deze Nieuwsbrief kunt u natuurlijk altijd op 

onze website www.isw.info  terecht voor een 

volledig overzicht van alle informatie.  

Anko Goudswaard, locatiedirecteur 

 

Nieuw- en verbouw ISW Gasthuislaan 

Na een lange periode van voorbereidingen kunnen we 

u melden dat de nieuw- en verbouw van ISW 

Gasthuislaan nu echt van start kan gaan.  

 

De verbouwing start op zeer korte termijn en moet 

leiden tot een definitieve samenvoeging van 

Gasthuislaan en Madeweg in schooljaar 2018-2019.  

Deze samenvoeging brengt onderwijskundig veel 

voordelen met  zich mee en hierdoor kunnen onze 

leerlingen hun hele schoolcarrière op de Gasthuislaan 

doorbrengen.   

Zover is het nog niet. Komend jaar wordt er hard 

gewerkt om de nieuw- en verbouw zo goed mogelijk te 

laten verlopen. Uiteraard houden we hierbij allereerst 

rekening met de veiligheid van onze leerlingen. Veel 

werkzaamheden vinden namelijk plaats in de 

vakanties. We ontkomen er echter niet aan dat er ook 

periodes van overlast  zullen zijn. We proberen dit te 

beperken tot een minimum, maar vragen op voorhand 

uw begrip hiervoor. Wanneer er relevante informatie te 

melden is,  zullen we dit uiteraard doen.  

 

 

 

 

 

 

Ons team is er klaar voor 

http://www.isw.info/


 

Nieuwe collega’s 

Met de start van het nieuwe schooljaar verwelkomen 

we een aantal nieuwe collega’s te weten Perry Vrolijk 

(bio), Janne Nouta (Levensbeschouwing), Joanne 

Harding (En), Michael Nouwen (En), André Ras 

(Klassieke talen) en Lisette Gijsbertsen (bio). We 

wensen hen een prettig schooljaar toe op onze locatie. 

 

Werkweken 

In de week van 4 september a.s. starten de 

introductieweken voor de eerstejaars en de 

werkweken voor de leerlingen uit leerjaar 4. Beide 

weken bieden de leerlingen de gelegenheid elkaar 

beter te leren kennen tijdens actieve en leerzame 

momenten. 

 

Ontwikkelingen op Gasthuislaan/Madeweg 

Dit schooljaar starten we met het 3
de

 leerjaar van het 

Gymnasium. Het docententeam is vorig schooljaar 

enthousiast begonnen met de doorontwikkeling 

hiervan en kijkt enorm uit naar de mogelijkheden voor 

leerlingen. Hiernaast zijn er binnen alle lagen van ons 

onderwijs op dit moment veel ontwikkelingen gaande. 

Een verandering is de introductie van Leerling in 

Beeld (LiB). Door LiB wordt de ontwikkeling van de 

individuele leerling op zowel sociaal-emotioneel als op 

cognitief gebied in beeld gebracht. Het doel hiervan is 

te kunnen sturen op de leerprestaties en het  

welbevinden van leerlingen. Via het digitale 

leerlingvolgsysteem Magister worden alle data in 

beeld gebracht. 

 

Mentoraat bovenbouw  

Dit jaar zijn we gestart met een opzet waarbij iedere 

leerling een vaste mentor krijgt. Deze mentor zal in 

principe de leerling t/m het eindexamen begeleiden. 

Op deze manier wordt er geïnvesteerd in de 

leerlingbegeleiding doordat de mentor meerdere jaren 

(voor Havo-leerlingen twee schooljaren en voor VWO-

ers drie schooljaren) met de begeleiding bezig zal zijn.  

Er wordt zo versterkt aandacht gegeven aan de 

persoonlijke begeleiding van iedere leerling.    

 

Decanaat 

Met ingang van dit schooljaar neemt Bas Agterberg de 

werkzaamheden binnen het decanaat over van Jan 

Padmos. Samen met Marja van Gelder gaat hij de 

leerlingen begeleiden bij hun profielkeuze, keuze voor 

de vervolgopleiding en een eventuele overstap binnen 

de afdelingen. 

 

 
 
"Taal stopt niet bij talen" 
Binnen ISW is een werkgroep enthousiaste docenten 

die zich bezighoudt met taalbeleid. Natuurlijk oefen je 

binnen het vak Nederlands  spreken, luisteren, 

schrijven en lezen.Deze laatste vaardigheid is enorm 

belangrijk. Dit geldt niet  alleen voor het vak 

Nederlands en de andere moderne talen, maar ook 

voor vakken zoals Biologie, Geschiedenis en 

Aardrijkskunde. 

 

Ook bij Wiskunde en Natuurkunde moet je heel goed 

de opgaven lezen om tot een goede oplossing te 

komen. Dit begrijpend lezen is een belangrijke 

vaardigheid om je schoolopleiding succesvol af te 

sluiten. 

In onze samenleving wordt minder gelezen. Steeds 

minder leerlingen pakken een boek terwijl bij examens 

steeds meer gelezen moet worden en de teksten 

lastiger te begrijpen zijn. Juist door lezen te oefenen,  



 

 

wordt de woordenschat vergroot en het begrijpend 

lezen verbeterd. 

Leerlingen moeten daarom altijd een leesboek bij zich 

hebben en als ze in de onderbouw een tussenuur 

hebben, moeten ze verplicht lezen. Zo zijn ze zinvol 

bezig en bereiden ze zich ook al voor op het examen 

in de bovenbouw. 

De werkgroep  taalbeleid neemt initiatieven om het 

lezen bij leerlingen  te enthousiasmeren en om de 

docenten van alle vakken hierbij te betrekken. Zo 

wordt binnen ieder vak verbinding gelegd met de 

Nederlandse taal door aandacht te besteden aan 

leesstrategieën en woordenschat.  

Voorlichtingsavonden ouders/verzorgers 

Om kennis te maken met ouders/verzorgers en om 

hen persoonlijk te informeren aan het begin van het 

schooljaar organiseren de teamleiders van de 

verschillende leerjaren voorlichtingsavonden. Naast 

een plenair deel waar u algemene informatie ontvangt, 

maakt u kennis met de persoonlijke mentor van uw 

kind. De mentor is uw eerste aanspreekpunt voor de 

leerling en voor u als ouders/verzorgers. Voor meer 

informatie over de data verwijzen wij u naar de 

bijgevoegde agenda in deze Nieuwsbrief en naar de 

website van de school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda   

Datum   Activiteit  

Do 24 aug.  Schoolfotograaf op Gasthuislaan  

Vr 25 aug.  Schoolfotograaf op Madeweg  

Di 29 aug.  Kennismakingsavond ouders klas 1  

Di 29 aug.  Ouderavond Romereis A4  

4 t/m 9 sep.  Werkweek klas 1 en klas 4 
  Excursieweek overige klassen  

Di 12 sept.  Kennismakingsavond klas 3 Madeweg  

Wo 13 sep. Voorlichtingsavond V6  

Do 14 sep.  Kennismakingsavond H4  

Ma 18 sep.  Kennismakingsavond  V4 & V5  

Di 19 sep.  1e Klassieke Avond klas 1 Gymn./ 
VWO+ Kennismakingsavond klas 2  

Wo 20 sep.  Voorlichtingsavond H5  

Ma 9 okt.  10-minutengesprekken ouders klas 1  

Do 12 okt.  2e Klassieke Avond klas 1 Gymn./ 
VWO+  

16 t/m 20 okt. Herfstvakantie  

Ma 23 okt.  Huiswerkvrij voor klas 1 t/m 3  

 


