
 

  

Nieuwsbrief oktober 2017 

Update nieuw- en verbouw  

ISW Gasthuislaan bouwt aan de toekomst  

In onze vorige Nieuwsbrief kon ik u informeren over de 

naderende bouwactiviteiten. Inmiddels zijn we volop 

bezig met de nieuw- en verbouw. Wanneer alles 

volgens planning verloopt, kunnen we komend 

schooljaar met al onze leerlingen aan de Gasthuislaan 

starten. Een mooi vooruitzicht!  

Tijdens de achterliggende herfstvakantie is er enorm 

hard gewerkt in en bovenop de school. Intern is er in 

en rond de mediatheek een nieuwe staalconstructie 

aangebracht. Op het dak is al het grind, de 

dakbedekking en isolatie verwijderd zodat men kan 

starten met de constructie van de 3
de

  verdieping.  

  

Er is bewust gekozen om deze activiteiten in de 

herfstvakantie te laten plaatsvinden. Enerzijds 

vanwege de geluidshinder, anderzijds vanwege de 

veiligheid van iedereen in en om de school. In het 

kader van de veiligheid zijn we voortdurend alert op 

eventueel gevaarlijke situaties. Op regenachtige 

dagen wordt een aantal leerlingen met de auto naar 

school gebracht. Dit kan in combinatie met 

bouwverkeer voor onoverzichtelijke situaties zorgen. 

We willen u dan ook vragen de leerlingen aan de 

zijkant van de school af te zetten.  

Ook voor de komende periode proberen we de 

overlast tot een minimum te beperken, maar we weten 

ook dat dit niet altijd zal lukken. We vragen hiervoor 

uw begrip. De komende SE-week zal de bouw tijdelijk 

stil liggen zodat onze leerlingen zich goed kunnen 

richten op toetsen.  

Anko Goudswaard  

 

Eten in de school  

De laatste periode zien we onze leerlingen steeds 

vaker met grote hoeveelheden ongezond eten (bijv. 

pizza’s) de school in komen. We vinden dit geen 

wenselijke situatie. We proberen, ook in onze 

schoolkantine, zoveel mogelijk gezond eten te 

stimuleren en aan te bieden. We vinden het belangrijk 

dat u hiervan op de hoogte bent en dat u weet dat we 

leerlingen hier op aan zullen spreken.  

 

 



 

Studiemiddag 23 oktober 2017 

Maandag 23 oktober 2017 hebben alle collega’s 

nagedacht over de invulling van de drie kernwaarden 

van onze locatie te weten Vertrouwd, Vooruitstrevend 

en Talentgericht. Na een opening waarin korte 

opnames werden getoond hoe leerlingen deze 

kernwoorden herkennen in de school, gingen we aan 

de slag met een brainstormsessie waarin de drie 

kernwoorden een plek krijgen in de dagelijkse praktijk 

van ons onderwijs. 

 
Mentoraat bovenbouw  

Dit jaar zijn we gestart met het intensief begeleiden 

van de individuele leerlingen in de bovenbouw door 

mentoren vanaf leerjaar 4 te koppelen aan dezelfde 

leerling. De kennismakingsgesprekken zijn gestart en 

rondom de SE- en toetsweken volgen de 

vervolggesprekken. Op de ouderspreekavonden volgt 

de terugkoppeling hiervan. 

Decanaat 

Na 28 jaar heeft Jan Padmos het stokje van het 

decanaat overgedragen aan Bas Agterberg. Jan heeft 

de afgelopen jaren het decanaat vormgegeven zoals 

het nu staat. Daar zijn we hem als school erg 

dankbaar voor. Op de achtergrond blijven we zeker 

gebruik maken van zijn expertise.  

De afgelopen weken heb ik samen met Marja van 

Gelder de leerlingen uit klas 4/5/6 voorgelicht over hun 

studiekeuze. Een belangrijke keuze die deze groep de 

komende jaren/maanden moet maken. Veel 

eindexamenleerlingen en leerlingen uit de 

voorexamenklassen zijn druk bezig met het bezoeken 

van verschillende open dagen en meeloopdagen bij 

de vervolgopleidingen. Een goede indruk krijgen van 

het wel of niet passen van vervolgonderwijs is een 

belangrijk onderdeel van het vervolgtraject na ISW 

Gasthuislaan. 

De ouders van de leerlingen uit klas 3 hebben 

donderdag 12 oktober jl. een voorlichting gekregen 

over het maken van de profielkeuze dit leerjaar. Voor 

meer informatie verwijs ik graag naar de website  

www.iswgasthuislaan.dedecaan.net.   

Ik kijk uit naar onze verdere samenwerking. 

Bas Agterberg 

Wervingscampagne 

Donderdag 14 september 2017 vonden de opnames 

plaats voor de nieuwe wervingscampagne van onze 

locatie. Fleur Thibou en Veerle Kester vlogten er 

onder begeleiding van vloggers van de BNN Academy 

op los tijdens de opnamedag. Een groep van onze 

eigen leerlingen fungeerde als model tijdens de 

fotosessies in het gebouw. Na de herfstvakantie gaat 

ISW.tv  online. Een pagina waarop aankomende 

brugklassers door het oog van onze leerlingen de 

school bekijken.   

 

Havo-ontwikkeling  

Het onderwijs op onze locatie zal meer ingericht gaan 

worden passend bij de Havo-leerling. Dit doen we 

door in het lesprogramma te investeren in het 

ontwikkelen van vaardigheden. Startend dit schooljaar 

worden vanaf klas 2 projecten gegeven waarin dit 

vorm krijgt. Focus zal liggen op mediawijsheid, 

communiceren en samenwerking. Op 10 november 

en 28 maart a.s. hebben de leerlingen van Havo-2 

een projectdag. 

Korte training in klas 2 en 3 

Bij wijze van experiment houden we in de 2
de

 en 3
de

 

klassen een korte training van twee bijeenkomsten 

over executieve vaardigheden. We hebben het de  

S-factor training genoemd, waarbij de S staat voor 

studiekamer, studeren en succes. In de training leren 

we de leerlingen wat zij kunnen doen om 

vaardigheden als  organiseren, plannen, taakinitiatie, 

volgehouden aandacht, emotieregulatie en 

doorzettingsvermogen beter in de vingers te krijgen. 

Op grond van een ingevulde vragenlijst en de tot nu 

toe behaalde cijfers is een groep van 30 leerlingen 

uitgenodigd. We zijn heel benieuwd naar het effect 

van de training. 

http://www.iswgasthuislaan.dedecaan.net/


 

Excursieweek 

Van maandag 6 t/m vrijdag 10 november 2017 staat 

de eerste excursieweek gepland. In deze week gaan 

de leerlingen op excursie met de verschillende 

vakdocenten om buiten de school te leren en het 

geleerde in praktijk te brengen. Tijdens de 

excursieweek draait een aangepast rooster om de 

excursies mogelijk te maken en van begeleiders te 

voorzien.  

 

 

MAKE 

MAKE is begonnen! Dit betekent dat er op de 

maandagen weer hard gesoldeerd, geprogrammeerd, 

bedacht en gewerkt wordt. Het resultaat? De eerste 

drone vliegt al bijna, spullen om te kunnen retrogamen 

op een eigen gemaakte spelcomputer zijn besteld en 

een spin die aangestuurd kan worden met de telefoon 

zit al half in elkaar. Er zijn nog enkele plaatsen 

beschikbaar. Heb je interesse in werken met 

technologie/programmeren? De deur van 209 is 

maandags geopend vanaf 13:15 (vrije inloop en geen 

verdere eisen gesteld)! 

Freek Pols 

 

Agenda   

di 24 okt   Voorlichtingsavond Anglia 

di 24 okt  Klassieke Ouderavond voor 

ouders klas 1 gymn/vwo+ 

vr 27 okt t/m  

vr 3 nov   1
e
 schoolexamenweek 

ma 6 t/m wo 15 nov  Excursieweek 

wo 8 nov  Inhaalmoment SE1 

do 16 nov Eerste inhaalmoment toetsen 

havo-4, vwo-4 en vwo-5 

vr 17 nov  Herkansing SE1 

vr 24 nov Deadline inleveren definitieve 

versie PWS vwo-6 

ma 27 nov t/m vr 1 dec Minirooster i.v.m. de 

   resultaatvergaderingen; hierna 

                                      uitdelen rapporten 

ma 27 nov 

t/m wo 6 dec  Inschrijven vanaf 8.00 uur  

   voor ouderspreekavonden via 

                                      Magister 

di 7 nov   12.00 uur: Deadline inleveren  

   kladversie PWS havo 5  

do 7 dec Voorlichtingsavond nieuwe 

vakken profielkeuze klas 3 

voor leerlingen en ouders  

di 12 en wo 13 dec Ouderspreekavonden n.a.v.  

   rapport 1 

di 19 dec  PWS-presentaties vwo-6 

zat 23 dec t/m 

zondag 7 jan 2018 Kerstvakantie 

 

 


