
 

Nieuwsbrief mei 2018

ISW GHL bouwt aan de toekomst 

Afgelopen meivakantie hebben er met name 

in het bestaande pand veel bouwactiviteiten 

plaatsgevonden. Op sommige dagen zijn er 

ruim 40 man aan het werk om op schema te 

blijven. Door de ruim twee weken lange 

meivakantie was er volop gelegenheid om 

enorme stappen te maken met dit gedeelte 

van de verbouwing. Op de begane grond en 

op  de 2de verdieping wijzigt er veel. Ook is er 

een nieuwe lift geplaatst en doorgetrokken 

naar de 3de verdieping. Op de 3de verdieping 

en aan de voorzijde van het gebouw wordt er 

momenteel hard gewerkt aan al het 

installatiewerk.   

In de komende twee weken vinden er 

nauwelijks bouwactiviteiten plaats. Onze 

examenkandidaten moeten namelijk in alle 

rust hun examen kunnen maken. De centrale 

eindexamens zijn maandag 14 mei jl. gestart 

en kunnen zonder overlast worden 

afgenomen.  

Door een strakke planning zijn we nog steeds 

in staat om de einddatum van de oplevering in 

beeld te houden. Op 17 augustus 2018 moet 

het totaal opgeleverd worden door de 

aannemer zodat wij intern nog een week 

hebben om te verhuizen en alles in te richten. 

Uiteindelijk willen we de leerlingen 27 

augustus 2018 weer netjes bedienen met 

mooi en kwalitatief goed onderwijs. Hierdoor 

hebben wij met ingang van komend 

schooljaar de locatie Madeweg niet meer 

nodig en verzorgen we ons onderwijs aan de 

Gasthuislaan. 

Personeel 

Met ingang van 1 mei 2018 hebben we op 

onze locatie een nieuwe roostermaker in 

dienst. Irene Stoppels zal in eerste instantie 

Hanne Schuiling vervangen als zij in augustus 

met zwangerschapsverlof gaat. Een steeds 

grotere druk op de afdeling planning en 

organisatie zorgt ervoor dat Irene ook na het 

verlof van Hanne Schuiling aan ISW 

Gasthuislaan verbonden blijft.   

ISW-onderneemt 

ISW-onderneemt in een ISW-breed initiatief 

om meer verbinding met het Westlands 

bedrijfsleven te creëren. Als eerste stap in dit 

nieuwe traject brengen de docenten van onze 

locatie op dinsdag 5 juni 2018 een bezoek 

aan twee innovatieve Westlandse bedrijven. 

Weten wat er binnen onze ondernemende en 

creatieve regio gebeurt, zorgt er uiteindelijk 



voor dat we onze leerlingen nog beter kunnen 

bedienen.   

Herdenkingsconcert Mikel van Dijk 

Woensdag 21 maart jl. vond het 

herdenkingsconcert voor Mikel van Dijk, oud-

leerling van onze school, plaats. In de aula 

aan de Gasthuislaan verzorgden leerlingen en 

docenten van diverse muziekopleidingen 

waaraan Mikel verbonden was een muzikaal 

eerbetoon.

 

 

Reünie ISW 

Zaterdag 7 april 2018 vond de reünie plaats 

van het voormalig Zandevelt college aan de 

Gasthuislaan. Ongeveer 1000 oud-leerlingen 

waren aanwezig en gingen onder het genot 

van een drankje en een hapje met elkaar en 

met oud-docenten in gesprek.  

 

 

 

 

Eindexamentraining 

Van donderdag 19 t/m woensdag 25 april 

2018 namen de eindexamenleerlingen deel 

aan de modules van de eindexamentraining 

2018. In deze modules van ieder 100 minuten 

werkten vakdocenten en leerlingen aan de 

laatste voorbereiding voor het eindexamen 

vlak voor de meivakantie. De leerlingen 

konden via Magister een keuze maken uit de 

verschillende modules en zich zo op maat 

voorbereiden voor de vakken waarin zij nog 

graag extra tips en tops ontvingen. 

 

Eindexamens Havo/vwo 2018 

Maandag 14 t/m 28 mei 2018 vinden de 

eindexamens plaats voor onze Havo- en vwo-

kandidaten. Een spannende tijd waarin zij 

worden getoetst op hun kennis opgedaan in 

de voorexamenjaren. We wensen hen heel 

veel succes toe bij de voorbereiding en 

uitvoering ervan. Woensdag 13 juni a.s. is de 

uitslag van het eerste tijdvak bekend. 

Nieuws van het Decanaat 

Pre-University Classes en certificaat 

Donderdag 26 april 2018 was het 

slotevenement van Pre-University Classes 

Universiteit Leiden. Een aantal 5vwo-

leerlingen nam deel aan het programma van 

de  Duitse Taal & Cultuur (Romy) en het 

Recht, Retorica en Democratie (Miranda en 

Nadia). Nadia en Miranda hielden donderdag 



26 april 2018 een speech waarin zij een zelf 

gekozen stelling verdedigden: “Engels moet 

de officiële voertaal worden” en “De houding 

tegenover vluchtelingen in Nederland moet 

veranderd worden”. Met een vlammend 

betoog wisten zij de aandacht vast te houden. 

Met de uitreiking van een Pre-certificaat werd 

de middag afgesloten. 

Qompas Studiekeuze 

Leerlingen uit de 4de klas die nog niet zijn 

gestart met Qompas is gevraagd de komende 

weken te werken aan de studiekeuze-

opdrachten t/m (minimaal) stap 3. Het is de 

bedoeling dat Qompas hiervoor gebruikt wordt 

omdat dit een verplichte activiteit van hun 

loopbaanoriëntatie is. Als het account niet 

wordt geactiveerd en de opdrachten niet 

worden gestart, volgt een mail met een tijdstip 

waarop de leerlingen in de mediatheek op 

school aan de slag kunnen gaan. 

Oud-leerlingen 

Ieder jaar worden oud-leerlingen benaderd die 

anderhalf jaar van school zijn. Hun 

bevindingen op het gebied van hun studie en 

verdere loopbaan gebruiken we in de 

informatieverstrekking naar onze huidige 

leerlingen. 

Aansluitschool 

ISW-Gasthuislaan is aansluitschool van 

diverse hogescholen en universiteiten. Dit 

betekent dat onze leerlingen (soms) voorrang 

krijgen bij deelname aan loopbaanactiviteiten 

die deze opleidingen aanbieden. Ook krijgen 

wij terugkoppeling. Het blijkt dat ISW-

leerlingen tot de best presterende leerlingen 

uit de regio behoren. 

Marktdag 6 juli Madeweg  

De 3de klassers aan de Madeweg zijn voor 

het vak Economie bezig met een 

ondernemingsproject en op 6 juli a.s. 

organiseren zij een marktdag. De 

marktdag duurt van 12.00 tot 17.00 uur. Zij 

vinden het erg leuk als ouders/verzorgers 

en mede-leerlingen deze datum in de 

agenda zetten en komen kijken op de 

locatie Madeweg.  

Agenda mei 2018 

Maandag 14 mei CE: H5 NA 13.30-16.30 

Maandag 14 mei CE: A6 WI 13.30-16.30 

Dinsdag 15 mei CE: H5 GS 09.00-12.00 

Dinsdag 15 mei CE: A6 GS 09.00-12.00 

Dinsdag 15 mei CE: H5 EN 13.30-16.00 

Dinsdag 15 mei CE: A6 FA 13.30-16.00 

Woensdag 16 mei CE: A6 EN 13.30-16.00 

Donderdag 17 mei CE: A6 LA 09.00-12.00 

Donderdag 17 mei CE: H5 NE 13.30-16.30 

Donderdag 17 mei CE: A6 SK 13.30-16.30 

Vrijdag 18 mei CE: H5 DU -09.00-11.30 

Vrijdag 18 mei CE: A FI 09.00-12.00 

Vrijdag 18 mei CE: H5 EC 13.30-16.30 

Vrijdag 18 mei CE: A6 NE 13.30-16.30 

Vrijdag 18 mei Pinkstervieringen op de 

Gasthuislaan, verder gewoon lessen. 

Maandag 21 mei 2e Pinksterdag (geen 

lessen) 

Dinsdag 22 mei CE: H5 AK 09.00-12.00 

Dinsdag 22 mei CE: A6 DU 09.00-11.30 

Dinsdag 22 mei CE: H5 FA 13.30-16.00 

Dinsdag 22 mei CE: A6 BI 13.30-16.30 

Woensdag 23 mei CE: H5 KUA 09.00-12.00 

Woensdag 23 mei CE: H5 M&O 13.30-16.30 

Woensdag 23 mei CE: A6 EC 13.30-16.30 

Woensdag 23 mei Eindgesprekken uitslag 

dyslexie-onderzoek voor betreffende 

leerlingen 



Donderdag 24 mei CE: A6 AK 09.00-12.00 

Donderdag 24 mei CE: H5 WI 13.30-16.30 

Donderdag 24 mei CE: A6 NA 13.30-16.30 

Donderdag 24 mei Sportdag klas 3 buiten 

Donderdag 24 mei Marktdag klas 2 

Ondernemerschapsproject (gym/+) 

Vrijdag 25 mei CE: H5 SK 13.30-16.30 

Vrijdag 25 mei CE: A6 M&O 13.30-16.30 

Maandag 28 mei CE: A6 KUA 09.00-12.00 

Maandag 28 mei CE: H5 BI 13.30-16.30 

Woensdag 30 mei t/m vrijdag 8 juni 

Herkansingen rekentoetsen H4 en A5 

Donderdag 31 mei 19.30-21.30 Bijeenkomst 

Ouderraad 

Donderdag 31 mei schoolfeest alle klassen 

Agenda juni 2018 

Vrijdag 1 juni de lessen starten 09.05 ivm het 

schoolfeest 

Dinsdag 5 juni studiemiddag docenten, er 

kunnen lessen uitvallen 

Dinsdag 5 juni 13.15-16.00 A5 dansdag CKV 

Woensdag 13 juni uitslag examens 

Vrijdag 15 juni 4e inhaalmoment H4-A4-A5 

Maandag 18 juni herexamen H5, A6 NE 

13.30-16.30 

Maandag 18 juni herexamen H5, A6 EN 

13.30-16.00  

Maandag 18 juni herexamen H5, A6 EC 

13.30-16.30 

Maandag 18 juni herexamen A6 FI  

13.30-16.30 

Dinsdag 19 juni herexamen H5, A6 FA  

13.30-16.00 

Dinsdag 19 juni herexamen H5, A6 DU  

13.30-16.00 

Dinsdag 19 juni herexamen H5 WI A, 

A6 WI A/C 13.30-16.30 

Dinsdag 19 juni herexamen H5, A6 NA  

13.30-16.30 

Dinsdag 19 juni herexamen H5, A6 SK  

13.30-16.30 

Dinsdag 19 juni herexamen H5, A6 GS  

13.30-16.30 

Dinsdag 19 juni herexamen A6 LA  

09.00-12.00 

Woensdag 20 juni herexamen H5, A6 WI B 

13.30-16.30 

Woensdag 20 juni herexamen H5, A6 BI 

13.30-16.30 

Woensdag 20 juni herexamen H5, A6 AK 

13.30-16.30 

Woensdag 20 juni herexamen H5, A6 M&O 

13.30-16.30 

Woensdag 20 juni herexamen H5, A6 KUA 

13.30-16.30 

Woensdag 20 juni VWO-4 diagnostische 

rekentoets 100 min 

Donderdag 21 juni t/m vrijdag 29 juni 

toetsweek H4-A4-A5. Let op! De precieze 

start van de toetsweek verschilt per leerjaar in 

verband met het aantal toetsen dat in deze 

periode wordt afgenomen. Tot die dag zijn er 

nog lessen.  

Maandag 25 juni t/m vrijdag 29 juni toetsweek 

onderbouw. Let op! De precieze start van de 

toetsweek verschilt per leerjaar in verband 

met het aantal toetsen dat in deze periode 

wordt afgenomen. Tot die dag zijn er nog 

lessen.  

Donderdag 28 juni 12.00 deadline inschrijven 

2e herkansingen H4-A4-A5 

Donderdag 28 juni 16.15-17.30 Anglia 

diploma uitreiking 

Vrijdag 29 juni uitslag herexamens CE 

Agenda juli 2018 

Maandag 2 juli 1e werkdag PWS H4 en A5 

met begeleider 

Maandag 2 juli 8.30-13.30 VWO-4 excursie 

MA huis van de democratie 

Dinsdag 3 juli 5e inhaalmogelijkheid + 2e 

herkansing H4-A4-A5 

Dinsdag 3 juli inhalen toetsen onderbouw 



Woensdag 4 juli diploma-uitreiking VWO-6 

Donderdag 5 juli diploma-uitreiking HAVO-5 

Vrijdag 6 juli excursie-/projectdag onderbouw- 

1A t/m 1D mentoractiviteit  

-1E en 1F excursie naar Archeon 

Vrijdag 6 juli sportdag H4-A4-A5 

Vrijdag 6 juli 12.00-17.00 klas 3, Markt op de 

Madeweg: "Madewegweg" 

Vrijdag 6 juli 12.00-17.00 afsluitende expositie 

van C&W op de Madeweg 

Dinsdag 10 juli 10.00 worden ouders ingelicht 

over doublures (gesprekken)  

Woensdag 11 juli activiteitendag alle 

leerlingen 

Woensdag 11 juli tot 14.00 uur mogelijkheid 

tot indienen beroep/bezwaar m.b.t. doublures 

Donderdag 12 juli inleveren boeken op 

Gasthuislaan (ook voor Madeweg) 

Donderdag 12 juli introductiemiddag nieuwe 

leerlingen klas 1 

Donderdag 12 juli 09.00-12.00 rapporten 

ophalen volgens rooster  

 


