
 

Nieuwsbrief september 2018

ISW GHL bouwt aan de toekomst 
Maandag 27 augustus is het nieuwe 

schooljaar van start gegaan. In ons 

vernieuwde schoolgebouw hebben wij al onze 

leerlingen kunnen verwelkomen. Een speciaal 

welkom aan al onze nieuwe leerlingen! We 

hopen dat iedereen zich snel thuis voelt.  

Afgelopen jaar hebben we alles op alles gezet 

om dit schooljaar in een nieuw gebouw te 

kunnen starten. Door de inspanning van velen 

is dit gelukt en het resultaat mag er zijn. Een 

3de verdieping met 9 lokalen, een uitbouw aan 

de voorzijde met 2 lokalen, uitbreiding van de 

aula, een nieuwe entree en nog een aantal 

interne verbouwingen vormen samen de 

totaal vernieuwde ISW Gasthuislaan. Hierdoor 

kunnen we ons onderwijsaanbod onder één 

dak aanbieden en is onze vestiging aan de 

Madeweg overbodig geworden. Met bijna 100 

medewerkers werken we dagelijks aan 

kwalitatief goed en uitdagend onderwijs voor 

al onze leerlingen. We willen u regelmatig op 

de hoogte brengen van relevante informatie 

door middel van een korte Nieuwsbrief. Naast 

deze Nieuwsbrief kunt u natuurlijk altijd op 

onze website terecht. Heeft u vragen en/of 

opmerkingen, schroom niet en neem contact 

met ons op. Ik wens iedereen een goed 

schooljaar toe! 

 

Anko Goudswaard, locatiedirecteur  

  

Personeel 
ISW Gasthuislaan is het nieuwe schooljaar 

gestart met een 5-tal nieuwe collega’s, 

waarmee de formatie op volle sterkte is. 

Hieronder een overzicht van onze nieuw 

benoemde collega’s.  

- de heer Ebbelaar, technisch 

onderwijsassistent natuurkunde 

- de heer van Dommelen, docent 

aardrijkskunde (tijdelijke vervanging mevrouw 

Vastenholt i.v.m. zwangerschapsverlof) 

- mevrouw de Bruijn, docent 

levensbeschouwelijke vorming 

- mevrouw Hendriks, docent natuurkunde 

- mevrouw Idema, docent Duits 
 

Werkweken 

In week van 10-14 september a.s. zullen  
de werkweken voor klas 1 en klas 4 
plaatsvinden.  
Hieronder vindt u de vertrek- en 
aankomsttijden per werkweek. 
 
Werkweek Brugklas 
Vertrek: maandag 10 september 7.45 
Aankomst: woensdag 12 september 14.00 
Contactpersoon: mevrouw Koning 
 
Werkweek Surfen 
Vertrek: zondag 9 september 18.30 
Aankomst: zaterdag 15 september 10.00 
Contactpersoon: de heer Overkleeft 
 
Werkweek Skiën 
Vertrek: maandag 10 september 5.30 
Aankomst: zaterdag 15 september 9.00 
Contactpersoon: de heer Pronk 
 
Werkweek Londen 
Vertrek: zondag 9 september 12.30 
Aankomst: vrijdag 14 september 8.00 
Contactpersoon: mevrouw Sitskoorn 
 



Werkweek Survival: 
Vertrek: zondag 9 september 16.00 
Aankomst: zaterdag 15 september 13.00 
Contactpersoon: de heer Leijh 
 

 
Onderwijsontwikkelingen 

Op ISW Gasthuislaan werken we hard aan de 

kwaliteit van ons onderwijs. Dit jaar zijn we 

met alle lesgevenden op zoek naar 

verbeterpunten in ons onderwijsaanbod en 

wijze van aanbod. In een reeks van 

studiemiddagen zal dit steeds concretere 

vormen aan nemen. Centraal hierbij staat de 

regie van de leerling voor het eigen 

leerproces en de verbinding tussen de diverse 

vakken.  

ISW onderneemt 
ISW is momenteel volop bezig de contacten 

met bedrijven in de regio aan te halen. Voor 

de zomervakantie is het gehele docententeam 

ter inspiratie op bedrijfsbezoek geweest bij 

Deliflor en bij Batenburg Techniek. Leuk om 

een kijkje bij de bedrijven te nemen en 

inspiratie op te doen voor in de lessen. 

Inmiddels profiteren de leerlingen ook al van 

deze contacten en staan de eerste projecten 

en bedrijfsbezoeken met leerlingen gepland: 

half september start G3c bij de vakken 

aardrijkskunde, economie en Nederlands met 

een gezamenlijk project in samenwerking met 

Levoplant, Kubo, KP Holland en Priva en in 

oktober gaat Atheneum 5 bij het vak 

Management & Organisatie op bedrijfsbezoek 

naar Rijk Zwaan. Ook wordt er achter de 

schermen hard gewerkt aan de opzet van een 

project voor havo 4 samen met een mooi 

Westlands bedrijf. Kortom, volop kansen voor 

onze leerlingen en voor de bedrijven en 

hopelijk wordt dit de komende tijd uitgebouwd 

naar vele inspirerende samenwerkingen. 

Voorlichtingsavonden 

ouders/verzorger 

Vanaf deze week zullen de informatieavonden 

voor de verschillende leerjaren van start gaan. 

Naast een plenair gedeelte in de aula waar u 

algemene informatie ontvangt, maakt u kennis 

met de persoonlijke mentor van uw kind. De 

mentor is uw eerste aanspreekpunt het 

komende schooljaar. Voor meer informatie 

over de data verwijzen wij u naar de 

bijgevoegde agenda in deze Nieuwsbrief en 

naar de website van de school.  

Agenda 2018 

 

Datum                 Activiteit 

Di 4 sept.             Info avond Klas 1 

5/6 sept.              Schoolfotograaf 

10-14 sept.          Werkweken klas 1 en 4 

Ma 17 sept.         Info avond klas 2 en 3 

Wo 19 sept.       1e Info avond vwo+/Gym 
                           Info avond VWO 6 

Do 20 sept.         Info avond HAVO 4 

Ma 24 sept.        Info avond VWO 4/5 

Wo 26 sept.       2e Info avond vwo+/Gym 
                          Info avond HAVO 5 

Wo 10 okt.         3e Info avond vwo+/Gym 

15-19 okt.         10-min gesprekken ouders klas 1 

Wo 17 okt.       Officiële opening nieuwbouw GHL 

Do 18 okt.         Info avond ouders klas 3 profielkeuze 

22-26 okt.         Herfstvakantie 


