
 

Nieuwsbrief 30 oktober 2018 

Zoals u van ons gewend bent, versturen we iedere 

dinsdag na de vakantie een nieuwsbrief voor 

leerlingen en ouders. Deze nieuwsbrief staat weer 

vol relevante informatie. Naast het lezen van de 

nieuwsbrief vragen wij u de website regelmatig te 

bekijken voor actuele informatie en de 

jaarplanning.    

 

Personeel  
De afgelopen maand hebben we twee collega’s 

mogen feliciteren met de geboorte van hun zoon en 

dochter. Hanne Kusters (afdeling planning) is begin 

september trotse moeder geworden van zoon David. 

Nathalie van Loon-Vastenholt (docent Aardrijkskunde) 

is in de herfstvakantie bevallen van dochter Annebel.   

 

Onderwijsontwikkelingen: ruimte om te 

leren 
In een moderne school past een moderne 

onderwijsmethode. Op ISW Gasthuislaan werken we 

hard aan ons onderwijsaanbod. We willen de 

leerlingen meer ruimte geven om te leren. De 

komende jaren krijgen de leerlingen het onderwijs 

steeds vaker aangeboden in de volgende vier 

categorieën: mono-lessen (reguliere instructielessen), 

multi-lessen (bijvoorbeeld vakoverschrijdende 

projecten, lessen in een andere vorm, gastdocenten 

en verbinding met het bedrijfsleven), maatwerk-lessen 

(leerling bepaalt zelf wat hij doet, bijvoorbeeld een 

achterstand wegwerken of werken aan talent) en 

mentor-lessen. Het doel van deze ontwikkeling is om 

leerlingen actiever te maken en hen meer maatwerk te 

bieden. In leerjaar 1 en 4 gaan we hiermee oefenen in 

de week van maandag 19 t/m vrijdag 23 november 

2018. De leerlingen uit deze twee leerjaren krijgen 

deze week een alternatief lesrooster. 

 

Rookvrije school per 01-01-2019 
Met ingang van 1 januari 2019 is ISW Gasthuislaan 

een volledig rookvrije school. Vanaf deze datum is het 

in en om het gebouw (inclusief schoolplein) niet meer 

toegestaan om te roken. Deze regel geldt uiteraard 

niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor al 

onze medewerkers. We geven graag het goede 

voorbeeld!  

 

Fit@School 
Sportliefhebbers zitten goed op ISW Gasthuislaan. 

Naast het vak Lichamelijke Opvoeding kunnen 

bovenbouwleerlingen bijvoorbeeld het vak Bewegen, 

Sport en Maatschappij (BSM) kiezen. Daarnaast 

hebben we een Topsportbeleid, een Sportraad die 

regelmatig sporttoernooien organiseert en we doen 

mee aan buitenschoolse toernooien zoals Olympic 

Moves en KNHB Schoolhockey. 

 

De school beschikt over een prachtige fitnessruimte 

ingericht met cardioapparatuur, krachttoestellen, core-

stability-faciliteiten, etc. Onder de 

noemer 'Fit@School' kunnen bovenbouwleerlingen  

een strippenkaart aanschaffen van €5 waarvoor zij 10 

keer mogen sporten onder begeleiding van drie  

vrijwilligers (Jaap Alleblas, Mias Stapersma en Ralph 

van Vaerenbergh). Zij zijn op ma t/m don aanwezig 

van 12:25 tot 16:00 uur om leerlingen te begeleiden.  

 

Fit@School is een aanrader voor leerlingen die hun 

algemene conditie op peil willen houden, hun core 

willen versterken, een blessure willen aanpakken óf 

gewoon lekker een uurtje hun energie kwijt willen 

raken. Loop langs bij de LO-docenten voor meer 

informatie. We wensen iedereen veel sportplezier! 
 

Sectie LO 
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MAKE 

Nu de verbouwing rond is en we onze eigen 

Maaklokaal hebben, starten we op vrijdag 2 november 

2018 met de 7-delige programmeerworkshop 

Micro:bit. De workshop is open voor iedereen en 

geschikt voor alle leeftijden en niveaus. In de 

workshop kun je voor het eerst in aanraking komen 

met programmeren en microcontrollers, maar met een 

beetje ervaring heb je ook de mogelijkheid om 

ledstrips te programmeren, of je eigen elektronica 

project uit te voeren. Na de kerstvakantie beginnen we 

met een volgende workshopronde: Arduino. 

 

De workshops zijn op vrijdagmiddag van 15:10 tot 

16:30 uur in het Maaklokaal naast lokaal 214. 

Aanmelden kan door een mailtje te sturen met je 

naam, klas en emailadres naar Freek Pols 

(psf@isw.info). Er zijn geen kosten verbonden aan de 

workshops. Kun je de eerste keer niet, of mis je een 

van de workshop dagen? Geen probleem! Al het 

materiaal is beschikbaar en je werkt in je eigen tempo 

door. Daarnaast is het maaklokaal open op 

woensdagmiddag en kun je daar verder werken of 

werken aan je eigen maakprojecten.  

 

Sectie natuurkunde 

 

Kerstmarkt 
Het duurt nog even, maar op dinsdag 18 december 

2018 is het weer zo ver: ISW Gasthuislaan houdt de 

gezellige kerstmarkt! Tussen 16.00 - 20.00 uur bent u 

van harte welkom aan de Gasthuislaan. Onze school 

is omgetoverd tot een sfeervolle kerstmarkt, waarbij u  

diverse lekkernijen kan eten en een warm drankje kan 

drinken in het kerstcafé. Natuurlijk wordt er van alles 

te koop aangeboden en worden leuke activiteiten 

georganiseerd.  

De opbrengst van deze dag doneren wij aan de 

Humanity Nursery School in Gambia en een nog 

nader te bepalen lokaal doel. Daarnaast kun je zelf 

wensen inleveren in de wensboom, waarvan de 

leukste en meest bijzondere wensen worden 

vervuld. In november benaderen we u nog een keer 

met de vraag of u producten, zoals bijvoorbeeld 

groente, fruit, planten of andere leuke artikelen, wilt 

sponsoren voor de verkoop of als prijs voor de loterij 

(misschien heeft u zelf een tuin, winkel of een ander 

bedrijf of kent u iemand die wil bijdragen door 

producten te sponsoren!). 

Wij zijn al druk bezig met alle voorbereidingen en 

kijken nu al uit naar deze mooie markt. Houdt u deze 

dag ook vrij om gezellig een kijkje te komen nemen?  

Oproep Leerlingenraad 

De leerlingenraad zoekt nieuwe leden! Dit is de kans 

om mee te praten over het beleid op onze school! 

Voor meer informatie, kun je op de website terecht of  

mailen naar GMLLR@isw.info. 

Decanaat  

In de afgelopen periode hebben de leerlingen uit klas 

4/5/6 voorlichting ontvangen van de decanen. Thema 

van deze lessen was loopbaanoriëntatie. Hoe bereid 

je je voor op een goede studiekeuze? Welke 

activiteiten kun je ondernemen? De meeste 

examenleerlingen zijn bezig met deze vraag. Dit doen 

ze onder andere door open dagen of meeloopdagen 

te bezoeken. Voor meer informatie: 

www.iswgasthuislaan.dedecaan.net.  

Scholenmarkt  

Wat 25 jaar geleden begon als een avond waar 

ouders aan leerlingen over hun beroep vertelden, is 

uitgegroeid tot een markt waar veel opleidingen 

informatie verstrekken. 

Op donderdag 15 november 2018 is het zo ver. 

Tussen 19.30 – 21.30 uur geven vertegenwoordigers 

van ruim 30 opleidingen op mbo-, hbo- en wo-niveau 

voorlichting (studenten, professionele PR-mensen en 

docenten).  
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De avond heeft het karakter van een informatiemarkt. 

Op de begane grond en op de eerste verdieping van 

het gebouw zijn alle lokalen ingericht door de 

deelnemers. Ongeveer 15 opleidingen geven 

daarnaast een aparte presentatie. Deze presentaties 

vinden plaats in de lokalen op de tweede verdieping.  

Wij nodigen iedereen van harte uit om deze avond bij 

te wonen. Evenals voorgaande jaren verwachten we 

een grote opkomst van ouders en leerlingen. 

De Huiswerkklas 
Na de positieve pilot van vorig jaar starten we dit 

schooljaar op 12 november 2018met de Huiswerkklas. 

(HWK). Leerlingen van alle leerjaren kunnen zich 

hiervoor inschrijven.  

De Huiswerkklas: huiswerk onder toezicht 

 Er zijn 2 stiltelokalen voor max. 20 leerlingen van de 

onderbouw en max. 20 leerlingen van de 

bovenbouw. Er is altijd een professional (docent) en 

een bovenbouwleerling aanwezig. Zij houden gedrag, 

werkhouding en de hulpvraag van de leerlingen in de 

gaten.  

 Vooraf worden er afspraken gemaakt met de 

leerlingen over het te maken huiswerk, zodat dit 

afgetekend kan worden. Elke leerling heeft de 

mogelijkheid om vragen te stellen over zijn/haar 

huiswerk als dat nodig is. 

 Een pauzemoment wordt ingepland, zodat er 

gelegenheid is om iets te eten of te drinken. 

Niet in de huiswerkklas: 

- Intensieve begeleiding 

- Hulp bij planning en organisatie 

- Hulp bij faalangst 

 

Dagen en tijden  

Dit jaar bieden we de Huiswerkklas aan in twee 

periodes. 

Periode 1: 

ma 12 november 2018 t/m do 24 januari 2019 

14.15 uur – 17.00 uur in lokaal 103 - 104 

 

Periode 2:  

ma 28 januari 2019 t/m ma 8 april 2019  

14.15 uur – 17.00 uur in lokaal 103 - 104 

 

De inschrijving 

Inschrijven kan vanaf nu via de volgende link 

http://bit.do/HWK1819   

 

De inschrijving voor periode 1 (voor 1 of 2 middagen) 

sluit op donderdag 1 november 2018 om 23:59 uur. 

Op woensdag 7 november krijgt u bericht over de 

plaatsing. (in volgorde van aanmelding) 

 

Aanmelden voor periode 2 kan eventueel ook, maar 

kan ook later in het schooljaar. (hierover ontvangt u 

nog een mail) 

Als een leerling definitief is ingeschreven, wordt er 

verwacht dat deze de gehele periode aanwezig is op 

de aangemelde middagen. 

Nog belangrijk om te weten: 

Na de reguliere lessen, meldt de leerling zich bij de 

Huiswerkklas (leerlingen komen dus niet allemaal 

tegelijk binnen) 

Onderbouwleerlingen mogen alleen op de 

aangegeven wisselmomenten het lokaal verlaten. 

Bovenbouwleerlingen mogen in overleg met de 

aanwezige docent, het lokaal verlaten. 

Iedere leerling zorgt ervoor dat er voldoende werk 

wordt meegenomen, inclusief een leesboek.  

Bij plaatsing wordt er een kort contract opgesteld 

tussen de leerling/ouders en de school met daarin de 

wederzijdse afspraken. 

http://bit.do/HWK1819


 

Kosten: 

1 middag per week: € 30,- voor een periode van 

gemiddeld 8 weken.  

2 middagen per week: € 60,- voor een periode van 

gemiddeld 8 weken.  

De financiële afhandeling zal digitaal verlopen via WIS 

Collect. Voor vragen kunt u mailen naar Egrit Koning 

op  knn@isw.info .  

Vrijwillig traineeship 
Afgelopen maand was een leerling van ISW 

Gasthuislaan, Frank (5 Havo) te zien op NPO 1. Frank 

zet zich op maatschappelijk vlak in voor anderen in 

onze samenleving. Via Vitis Welzijn zijn er komende 

periode 6 plekken beschikbaar voor een traineeship. 

Onderstaande tekst en links geven hier meer uitleg 

over. Van harte aanbevolen! 

Tijdens het Vrijwillig Traineeship krijgen jongeren de 
mogelijkheid zich maatschappelijk te oriënteren bij 
verschillende organisaties in Westland. Het 
traineeship is er voor Westlandse jongeren tussen de 
16 en 25 jaar. Het traineeship biedt de mogelijkheid 
nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en tegelijkertijd 
iets te betekenen voor een ander. 
 
http://www.vitiswelzijn.nl/site/nl/vrijwillige-
inzet/vrijwillig-traineeship 

Als er leerlingen zijn die zich hiervoor vrijwillig willen 

inschrijven, is onderstaande link toegevoegd. 

Klik hier om je aan te melden voor traineeship: 

 

 

Agenda 

Ma 5 – vr 8 november           

Excursieweek 

Dinsdag 6 november 

Voorlichting Anglia programma’s 

Dinsdag 13 november       

Sportdag Klas 2 

Donderdag 15 november       

Scholenmarkt (leerjaar 3/4/5/6) 

19-23 november        

Oefenweek leerjaar 1 en 4 

Donderdag 22 november       

1ste  Schoolfeest (Torpedo-loods) 

 

Vrijdag 23 november       

1ste uur vrij i.v.m. schoolfeest 

26-29 november       

Minirooster i.v.m.resultaatvergaderingen 1ste  

rapport 

Maandag 26 november        

Inschrijven ouderspreekavond via Magister 

open (deadline di 4 dec 2018) 

 

Maandag 3 december          

Uitdelen 1e rapport 

Donderdag 6 december        

Informatiavond ouders klas 3 nieuwe vakken 

(IN, BSM, M&O, FI) 
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Dinsdag 11 december        

Ouderspreekavond n.a.v het 1ste  rapport 

Donderdag 13 december       

Uitloop ouderspreekavond  

Dinsdag 18 december         

Kerstmarkt 

Vrijdag 21 december      

Kerstviering / Kerstontbijt 

 


