
 

Nieuwsbrief 5 maart 2019 

Zoals u van ons gewend bent, versturen we iedere 

dinsdag na de vakantie een nieuwsbrief aan alle 

ouders en leerlingen. Deze nieuwsbrief staat weer 

vol relevante informatie. Naast het lezen van deze 

nieuwsbrief vragen wij ook altijd om regelmatig 

onze website te bekijken.    

 

ISW Concert “The number ones” 
De week voor de voorjaarsvakantie stond ISW 

Gasthuislaan in het teken van ons schoolconcert. Met 

ruim 100 leerlingen hebben zij een fantastische show 

neergezet. Ruim 1750 bezoekers hebben genoten van 

onze talenten. Wat kunnen we trots zijn op onze 

leerlingen en medewerkers. Op naar volgend jaar! 

 

 
 

Personeel 
Na de voorjaarsvakantie gaat mevrouw Hartog met 

zwangerschapsverlof. Haar lessen worden door 

diverse collega’s overgenomen. 

 

Mevrouw Idema pakt na een korte tijd van afwezigheid 

weer een deel van haar lessen op. 

 

Voorlopig advies leerjaar 1 
Dinsdag 12 maart 2019 wordt er door alle docenten 

die lesgeven aan uw kind een voorlopig advies 

vastgesteld. Onderwerpen die in dit proces een rol 

spelen, zijn onder andere: motivatie en leerhouding, 

zelfstandigheid, werktempo, concentratie, inzicht en 

cijfers. Er wordt ook gekeken naar de hoeveelheid 

werk die de leerling moet verrichten om tot de huidige 

resultaten te komen (belastbaarheid). 

Tijdens de ouderavond op woensdag 27 maart 2019 is 

het mogelijk om in gesprek te gaan over dit voorlopige 

advies. Indien het advies naar verwachting is, dan is 

het niet noodzakelijk om een gesprek aan te vragen. 

Wilt u meer weten over de overgangsnormen, dan 

kunt u terecht op onze website. 

Egrit Koning 

Teamleider klas 1 

 

Oefenweek Maatwerklessen Leerjaar 1  
Direct na de voorjaarsvakantie starten we met onze 

tweede oefenweek in leerjaar 1. Na in november met 

het werken in projectvorm te hebben geoefend, gaan 

we deze week van start 4 maatwerklessen van 50 

minuten in het reguliere rooster. 

In een aangepast rooster volgen de leerlingen deze 

week vooraf gekozen verrijking (Talentles), extra 

ondersteuning (Steunles) of zelfstudielessen die naast 

de reguliere lessen worden aangeboden. Voor de start 

van de Zelfstudieles vult de leerling een formulier in 

waarop het vak en de inhoud van de zelfstudie wordt 

omschreven om het doel en de opbrengst van de les 

in beeld te brengen. Om te leren van deze oefenweek 

evalueren we achteraf onder de verschillende 

doelgroepen zodat we volgend schooljaar goed 

voorbereid kunnen starten.  

Mocht u vragen hebben over de oefenweek dan kunt u 

contact opnemen met Egrit Koning, teamleider jaar 1.  

Het Managementteam ISW Gasthuislaan 



 

ISW Meet & Match World Horti Center 
Dinsdag 5 maart 2019 zal het ISW Meet & Match 

event in het World Horti Center plaatsvinden. 

Tijdens deze middag gaan de docenten van alle  

ISW-locaties in gesprek met elkaar en met 

professionals uit het Westlandse bedrijfsleven. 

Op deze manier kunnen zij elkaar inspireren en kennis 

met elkaar uitwisselen. De Meet & Match heeft als 

doel het onderwijs nog beter aan te laten sluiten op de 

arbeidsmogelijkheden die het Westland te bieden 

heeft. 

 

Faalangsttraining 
In de nieuwsbrief na de kerstvakantie stond een stukje 

over de faalangsttraining. In januari is een 

enthousiaste groep van 9 leerlingen hiermee gestart  

onder leiding van twee gedragsdeskundigen van 

GGZ- Doel Delfland. In mei wordt een tweede training 

aangeboden. In deze groep zijn er nog plekken 

beschikbaar. De training is geschikt voor alle leeftijden 

en bestaat uit een intakegesprek, een ouderavond, 8 

bijeenkomsten van 1,5 uur en een eindgesprek. Aan 

de training zijn geen kosten verbonden. Heeft u 

interesse om uw zoon of dochter op te geven, dan 

kunt bij mij een aanmeldformulier opvragen. 

Ingrid Omvlee (ovl@isw.info), Zorg coördinator 

 

 

Kangoeroe Wedstrijd 

Op donderdag 21 maart 2019 is de jaarlijkse 

Wereldwijde Wiskunde-wedstrijd. 

Op onze locatie doen ruim 50 leerlingen mee. 

Vanaf het 7e uur (14:20 uur) gaan ze gedurende 75 

minuten aan de slag met de reken-/puzzelopgaven. 

Wij wensen iedereen veel succes, maar bovenal veel 

plezier. 

Namens de wiskunde-sectie 

 
 
 

Soldaat van Oranje 

Woensdag 15 mei 2019 gaan we dit keer met alle 

leerlingen van 4 VWO naar de musical Soldaat van 

Oranje. De bus zal rond 12.15 vertrekken vanaf school 

en we zullen rond 18.45 uur weer terug bij school zijn. 

De voorstelling zelf begint om 14.00 uur en duurt tot 

17.20 uur, inclusief pauze. Een lange zit maar zeker 

de moeite waard! Wij verheugen ons op deze middag 

en hopen op een mooie voorstelling.  

Emmeline Mooij 

 

Uitwisseling Duitsland 
Van 25 t/m 29 maart neemt een groep leerlingen uit 

VWO 5 op vrijwillige basis deel aan de vernieuwde 

uitwisseling met onze partnerschool in 

Borken/Duitsland. Dit jaar zullen we op maandag naar 

Duitsland vertrekken waar onze leerlingen twee 

nachten bij hun Duitse partner zullen logeren. Op 

woensdag gaan we met zijn allen richting Nederland 

waar de Duitse leerlingen twee nachten in hun 

Nederlands gastgezin verblijven.  

De leerlingen hebben via Social media al intensief 

contact met hun Duitse partner gehad. Het bijzondere 

aan onze partnerschool is dat de leerlingen daar 

Nederlands leren waardoor de deelnemers in het 

Duits en in het Nederlands met elkaar kunnen 

communiceren en van elkaar kunnen leren.  

Zowel in Duitsland als in Nederland is er een intensief 

en gevarieerd programma met o.a. creatieve 

workshops, een bezoek aan een escape-room, een 

Kegelabend (soort bowling), een bezoek aan het 

Mauritshuis, een Curling Clinic, sumoworstelen in de 

Uithof en een “Dutch dinner”.  

Yvonne van Rossum 
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BSM Vakreis 

 

 
 
In de week van 27 januari tot 2 februari zijn de BSM-

examenleerlingen op vakreis geweest naar Oostenrijk. 

De leerlingen en docenten hebben een fantastische 

week gehad met elkaar.  

 

Meer BSM nieuws: 

Zondag 10 maart is de CPC-loop in Den Haag, waar 

een groot deel van de BSM groep en een aantal 

docenten aan deelneemt.  

Voel je vrij om hen te komen aanmoedigen! 

 

Dinsdagavond 9 april sluiten de examenleerlingen het 

vak af met een DEMO. Iedereen is van harte welkom 

om daar te komen kijken! 

 

Sectie LO 

 

Decanaat 

Belangrijke data: 

Vrijdag 12 april deadline voor: 

 formulier definitieve profielkeuze klas 3 

 formulier extra vak gym 2 

 formulier voor wijziging in het profiel bij een 

eventuele doublure in klas 4  

 

 

Woensdag 1 mei: 

 uiterlijke inschrijfdatum vervolgopleiding 

(MBO/ HBO/ WO) 

 

Profielkeuze klas 3 

Leerlingen uit klas 3 zijn momenteel bezig met het 

maken van hun definitieve profielkeuze. Met ouders 

en leerlingen zijn inmiddels veel gesprekken gevoerd 

en het is prettig te merken dat ouders erg betrokken 

zijn. Deze betrokkenheid heeft een positieve invloed 

op het keuzeproces van uw zoon/dochter.  

Dit jaar moeten de definitieve profielkeuzes in 

Magister worden ingevuld. Daarna ontvang je een 

bevestiging van deze keuze per mail. Deze mail moet 

ondertekend en uitgeprint worden ingeleverd bij het 

decanaat. De keuze in Magister moet er uiterlijk 12 

april in staan. 

 

Studiekeuzesites universiteiten en hogescholen 

Het goed aanbieden van informatie is soms net zo 

moeilijk als het vergaren van informatie. Op het 

scholenoverleg van 21 februari bij Universiteit Leiden 

is dit probleem regio breed besproken. Een greep uit 

alle aangedragen suggesties:  

 Decentrale selectie niet slechts op één datum, 

maar ook een reserve datum aanbieden. 

 Eenduidigheid in benaming 

 Een overzicht van de verschillen in decentrale 

selectie geneeskunde.  

Wij hopen hiermee te bereiken dat websites van 

universiteiten en hogescholen duidelijk en 

toegankelijker zullen zijn. 

 

Junior Med School 

De arts-onderzoekers van morgen!  

Het Erasmus MC biedt jaarlijks aan twintig talentvolle 

leerlingen uit heel Nederland de gelegenheid om te 

studeren aan de “Junior Med School”. Elke 

deelnemende school mag maximaal twee leerlingen 

voordragen. ISW heeft dit jaar twee vwo-4 leerlingen 

voorgedragen. Deelname JMS betekent automatische 

plaatsing voor de studie geneeskunde. 



 

Voor meer 
informatie zie: https://www.erasmusmc.nl/geneeskun
de/studiekiezers/juniormedschool 

Bas Agterberg & Marja van Gelder, decanaat 

 
 
Agenda 

4 maart – 8 maart  
Oefenweek Maatwerklessen Leerjaar 1 

Donderdag 7 maart 

Thema-avond georganiseerd door de 

Ouderraad 

 

Zondag 10 maart 
CPC - loop BSM-leerlingen 

11 maart – 15 maart 
Minirooster i.v.m. resultaatvergaderingen 

Dinsdag 12 maart 
Roostervrije dag i.v.m. adviesvergaderingen 
leerjaar 1 

Dinsdag 19 maart 

Deadline inschrijven ouderspreekavond via 

Magister 

 

Donderdag 21 maart 
Kangoeroewedstrijd (7e + 8e uur) 

25 maart – 29 maart 

Excursieweek / Uitwisseling Duitsland 

Woensdag 27 maart (uitloop 28 maart) 

Ouderspreekavond n.a.v. het 2e rapport 

Dinsdag 9 april  

BSM Demo voor leerlingen en ouders 

Donderdag 11 april 

Anglia examens 

Dinsdag 7 mei 

Publicatie volgende nieuwsbrief 

Donderdag 9 mei  
Start Eindexamens 
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