
 

Nieuwsbrief 8 januari 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.    

 

Gelukkig nieuwjaar! 

Allereerst willen we iedereen een goed en vooral 

gezond 2019 toewensen. 2018 was een heel goed en 

mooi jaar voor ISW Gasthuislaan. We hopen dat met 

uw hulp ook 2019 een succesvol jaar gaat worden. 

ISW Gasthuislaan heeft namelijk ook voor 2019 

ambitieuze plannen. In deze nieuwsbief meer over 

onze plannen.   

 

Personeel  

- Vlak voor de vakantie is mevrouw de Bruijn (docent 

Levensbeschouwelijke vorming) met 

zwangerschapsverlof gegaan. Haar lessen worden 

tijdelijk opgevangen door de heer van Dommelen. 

- In de vakantie is de heer Leijh vader geworden van 

een prachtige dochter Jinte. 

- begin december heeft de heer Gras (docent 

wiskunde) zich helaas voor langere tijd afwezig 

gemeld. De heer Gras wordt na de vakantie 

vervangen door Lysanne van Bennekom en door Kick 

Scheffer. 

- Na de vakantie keert onze planningsmedewerker 

mevrouw Kusters weer terug van 

zwangerschapsverlof. Hiermee is onze afdeling 

planning gelukkig weer op volle sterkte.  

 

Onderwijsontwikkelingen: ‘ruimte om te 

leren’ 
Afgelopen periode heeft zowel leerjaar 1 als leerjaar 4 

meegedaan aan een oefenweek met elementen van 

toekomstgericht onderwijs. Leerjaar 1 zal in de week 

van 4 maart tot en met 8 maart oefenen met het 

maatwerkgedeelte. Tijdens deze week maken de 

leerlingen gerichte keuzes voor vakken waar zij meer 

uitleg voor nodig hebben of juist meer uitdaging 

(talentgericht) willen krijgen. In deze bewuste week 

kunnen zij voor 4 uur een keuze gaan maken. 

Uiteraard worden de leerlingen ondersteund bij het 

maken van deze keuze. Nadere informatie voor klas 1 

volgt snel. 

 

ISW onderneemt 

ISW onderneemt! Via dit initiatief wordt concreet de 

verbinding gelegd met het Westlandse bedrijfsleven 

en ons onderwijs. Steeds meer zoeken we 

(praktische) authentieke opdrachten voor onze 

leerlingen. Veel van onze leerlingen komen inmiddels 

in aanraking met activiteiten van ISW onderneemt. 

Voor komend schooljaar zijn we bijvoorbeeld bezig om 

profielwerkstukken te kunnen uitvoeren in 

samenwerking met het brede Westlandse 

bedrijfsleven. Een unieke kans om met echte 

casussen aan de slag te gaan! Ook voor onze 

collega’s is de verbinding met de omgeving belangrijk. 

Zo hebben we met alle collega’s afgelopen jaar twee 

innovatieve Westlandse bedrijven bezocht en hebben 

we op 5 maart een groots speeddate event op het 

World Horti Center. Wordt vervolgd! 

 

Samenwerking met ISW Sweelincklaan 
Donderdag voor de vakantie heeft u een bericht 

ontvangen over de wijzigingen in de 

organisatiestructuur van ISW. Voor het geval u deze 

mail heeft gemist, hieronder nogmaals de informatie 

van deze mail.  

 

ISW is een organisatie die momenteel volop in 



 

ontwikkelingen is en daarom is ervoor gekozen de 

organisatiestructuur aan te passen. Binnen deze 

nieuwe opzet gaan de twee ISW locaties in 's 

Gravenzande (ISW Gasthuislaan en ISW 

Sweelincklaan) hun samenwerking intensiveren. Met 

ingang van 1 januari 2019 vallen beide locaties onder 

één bovenschoolse directeur en deze nieuwe functie 

zal ik gaan bekleden.  

 

Van deze organisatorische verandering zult u niet heel 

veel merken, maar het lijkt mij goed u hiervan op de 

hoogte te stellen. U blijft mij, zoals u inmiddels 

gewend bent, gewoon tegenkomen op de locatie. 

Samen met alle medewerkers blijven we iedere dag 

hard werken aan kwalitatief goed onderwijs in een 

uitdagende en veilige omgeving.  

 

Tot in 2019 op ISW Gasthuislaan! 

 

Anko Goudswaard 

 

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!  

 

Huiswerkklas 
Op 24 januari start periode 2 van de huiswerkklas. Alle 

ouder(s)/verzorger(s) ontvangen op 14 januari een 

mail om hun zoon of dochter hiervoor in te schrijven.  

 

Aankondiging schoolconcert  

Het duurt nog even, maar in de week voor de 

voorjaarsvakantie (19 februari tot en met 22 februari) 

is het weer zover. Onze leerlingen presenteren zich 

weer met hun talenten op ons schoolconcert. Het 

belooft weer een groots spektakel te worden. Houd de 

kaartverkoop goed in de gaten, want traditiegetrouw 

zijn alle vier de avonden snel uitverkocht…en terecht! 

 

MAKE 

Na een succesvolle start van de eerste 

workshopronde met MAKE, gaat de tweede ronde van 

start. In deze workshopronde van wederom zeven 

weken kun je aan de slag met het programmeren met 

de Micro:Bit, Arduino of met Sonic-Pi (programmeren 

van muziek). Er is ook ruimte om aan je eigen project 

te werken waarbij je wilt programmeren of met 

elektronica aan de slag wilt gaan. De lasersnijder is te 

gebruiken in overleg. 

 

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). Heb je eerder mee gedaan, dan hoef 

je je niet meer apart aan te melden. 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 

kunt in je eigen tempo doorwerken. 

Sectie natuurkunde 

Decanaat  

Belangrijke data: 

vrijdag 11 januari   3de klassen voorlopige 

profielkeuze inleveren  

vóór 15 januari 2019 deadline aanmelden 

decentrale selectie studies 

februari-maart decaangesprekken 

profielkeuze 

vóór 1 mei inschrijven voor studie of 

opleiding via Studielink 
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Pre-university classes Leiden  

Twee ISW leerlingen zijn toegelaten tot Pre-university 

classes in Leiden voor het programma Life Science & 

Technology en voor Filosofie. In de periode januari tot 

april gaan zij één maal per week naar Leiden. Meer 

info:  https://www.universiteitleiden.nl/pre-college  

  
Nieuwe studies  

- Precision Engineering Inholland. Sinds twee 

jaar biedt Hogeschool Inholland Delft de opleiding 

Precision Engineering aan. Deze opleiding moet 

voorzien in de groeiende vraag naar ingenieurs 

die hoogwaardige systemen, machines, 

instrumenten en onderdelen kunnen 

ontwerpen, maken en testen. Precision 

Engineering wordt aangeboden als specialisatie 

binnen de opleiding Luchtvaarttechnologie. Meer 

info: 

https://www.inholland.nl/opleidingen/precision-

engineering-voltijd/  

- Urban Studies Universiteit Leiden.  In 2050 

woont 70 procent van de wereldbevolking in een 

stad. Dat heeft grote gevolgen voor het leven van 

de bewoners en het milieu. De grenzeloze 

verstedelijking vraagt om een interdisciplinaire 

aanpak.  

De eerste lichting Urban Studies studenten is 

gestart september jl. in Den Haag. Meer info:  

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidin

gen/bachelor/urban-studies 

  

Kijk voor de laatste informatie van het decanaat op:      

www.iswgasthuislaan.dedecaan.net. 

 

Aankondiging Kwaliteitsonderzoek 

Binnenkort worden op ISW Gasthuislaan weer de 

jaarlijkse kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd. Ouders of 

verzorgers en leerlingen van het derde leerjaar 

krijgen het verzoek om hun ervaringen met de school 

in de vorm van een korte enquête met ons te delen.  

Om twee redenen is uw deelname voor ons belangrijk: 

natuurlijk willen we graag horen wat we aan ons 

onderwijs, onze organisatie en onze begeleiding 

kunnen verbeteren. De tweede reden is dat de 

gegevens door ons worden vrijgegeven voor publicatie 

op de website www.scholenopdekaart.nl  

Daar kunt u alle resultaten zien van het onderzoek van 

vorig jaar, maar ook doorstroomgegevens en 

examenresultaten. Ook kunt u de rapportage van de 

onderwijsinspectie inzien. Ouders en leerlingen van 

groep 8 kunnen gebruik maken van deze site waarop 

vrijwel alle scholen voor voortgezet onderwijs met 

elkaar vergeleken kunnen worden.  

In de afgelopen jaren gaven zeer veel ouders gehoor 

aan ons verzoek, waardoor wij als ISW Gasthuislaan 

alleen al op het percentage respondenten ver boven 

gemiddeld scoorden. Wij hopen van harte dat wij ook 

dit jaar een beroep mogen doen op alle ouders en 

verzorgers van onze leerlingen.  

U ontvangt in de maand maart bericht van ons. Doet 

u mee? 

 

Han Putter, 

Coördinator kwaliteitsonderzoek 

 

Prachtige opbrengst Kerstmarkt 

Op dinsdag 18 december werd tijdens onze gezellige 

kerstmarkt € 4.003,29 opgehaald voor twee goede 

doelen, de Stichting Droom je Thuis en de Humanity 

School of Learning in Gambia. 

Om de kerstmarkt mogelijk te maken hebben veel 

leerlingen en ouders zich ingespannen om er een 

mooie gebeurtenis van te maken. De wensen uit de 

wensboom voor mensen die een keer in het zonnetje 

gezet mochten worden of een leuke verrassing 

verdienden zijn inmiddels vervuld! 
Het was voor leerlingen heel leerzaam om een 
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activiteit te organiseren, een kraam te runnen, in te 

spelen op vraag en aanbod en de verkoop te 

stimuleren door vindingrijke verkooptechnieken toe te 

passen. 
We kijken terug op een mooie, succesvolle Kerstmarkt 

en bedanken alle leerlingen, ouders, bezoekers, 

sponsoren en bedrijven, die de Kerstmarkt mogelijk 

hebben gemaakt. 

Doel Delfland 
 
Binnen GGZ Delfland is ‘Doel Delfland’ de afdeling die 
preventietrainingen verzorgt voor de jeugd met als 
doel psychische problemen voorkomen of beperken. 
Op de site van Doel Delfland kunt u het hele 
trainingsaanbod vinden. Neem eens een kijkje, 
misschien is er een training bij die geschikt is voor uw 
kind. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig en 
de trainingen zijn gratis. 
In januari en in mei 2019 biedt Doel Delfland een 
faalangsttraining aan op onze locatie. Deze training 
bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1 ½ uur inclusief een 
bijeenkomst voor ouders/ verzorgers. De training van 
januari zit inmiddels vol. Mocht u interesse hebben 
voor de training in mei, dan kunt u uw kind daarvoor 
aanmelden via mij of direct bij Doel Delfland. 
 
Ingrid Omvlee, 
Zorg coördinator 

 

 

Trajectgroep 

Met ingang van augustus 2019 is op onze school de 
Trajectgroep gestart. Dit is een voorziening voor 
leerlingen die om verschillende redenen vastlopen op 
school en als gevolg daarvan mogelijk thuis komen te 
zitten. Voorheen werden leerlingen op een andere 
vestiging (Irenestraat) opgevangen om onderwijs te 
volgen. De Trajectgroep in vanaf dit jaar in ons eigen 
gebouw gestart, waardoor er sneller gehandeld kan 
worden. 

 

Mijn taak is om uit te zoeken wat de leerlingen die bij 
mij aangemeld worden nodig hebben zodat het 
onderwijsleerproces doorgang vindt. Het doel blijft om 
de leerlingen op school te houden en extra 
ondersteuning te bieden. Hier is vaak een 
gedragsverandering bij nodig.  

Samen met de coördinator van de Interne Zorg 
(mevrouw Omvlee) kijken we waar de leerling 
behoefte aan heeft en of externe hulp nodig is om de 
problemen op te lossen.  

Bij de meeste leerlingen gaat het niet alleen om een 
schoolprobleem, maar spelen er vaak ook andere 
problemen mee waardoor de leerling (tijdelijk) niet 
naar school kan.  

In de praktijk blijkt dat met snel handelen, de beste 
resultaten worden behaald. 

Wim Bom,  
Coördinator Trajectgroep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agenda 

11 januari 

Deadline inleveren profielkeuze (leerjaar3) 

16 januari – 25 januari 

SE-II (Havo 5 & VWO 6) 

 

23 januari 

Sportdag leerjaar 1 

24 januari 

Inschrijven oudergesprek (examenklassen) 

27 januari – 2 februari 

BSM-reis (HAVO-5 & VWO-6) 

4 februari  

Start basisrooster semester 2 

4 februari 

inzagemoment SE-II 8e uur (examenklassen) 

4 februari 

Deadline aanvraag herkansing SE-II 

5 februari 

Open avond ISW Gasthuislaan 

6 februari 

Deadline inschrijven rekentoets P2 (5-HAVO & 

6-VWO) 

11 februari 

Herkansing en inhaalmoment SE-II (HAVO-5 

& VO-6) 

12 februari 

PWS presentatie (HAVO-5) 

12 februari 

Deadline inschrijven herkansing (H4,V4 en V5) 

14 februari 

Ouderavond mentoren (examenklassen) 

15 februari 

Valentijnsfeest (klas 1) 

19 februari – 22 februari 2019 

Schoolconcert: Number ones 
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