
 

 

Nieuwsbrief 8 mei 2019 

Er breekt een spannende periode aan voor onze 
examenkandidaten en docenten. Komende weken 
maken onze leerlingen uit 5H en 6V hun landelijke 
eindexamens. Succes allemaal, we gaan voor een 
mooi resultaat! Achterliggende periode hebben 
weer veel leerlingen zich ingeschreven voor de 
brugklas. Met 180 aanmeldingen in leerjaar 1 en 
ruim 20 leerlingen in 4 havo zijn we heel blij. 

 
ISW Gasthuislaan gaat voor 
duurzaamheid! 
Afgelopen periode hebben we onderzoek gedaan naar 
de haalbaarheid voor het plaatsen van zonnepanelen 
op ons dak. Uiteindelijk hebben we een aanvraag 
gedaan voor ongeveer 500 panelen. Het streven is om 
deze panelen in de zomervakantie te plaatsen, zodat 
er zo min mogelijk overlast zal zijn. Ook wordt er 
momenteel hard gewerkt aan een LED-
verlichtingsplan. Uiteraard is deze verlichting in het 
nieuwe gedeelte van ons gebouw al aangebracht. 
Onderzocht wordt nu of we dit in de rest van het 
gebouw ook toe kunnen passen. Met deze interventie 
wil we graag bijdragen aan een duurzame toekomst 
met een duurzaam gebouw. 
 
Personeel ISW Gasthuislaan 
Op 9 april jl. is Marcel van Os (docent Aardrijkskunde) 
de trotse vader geworden van Daphne. 
Op de donderdag voor de meivakantie hebben we 
afscheid genomen van Irene Stoppels 
(planningsmedewerker). We hebben gelukkig snel 
goede versterking gevonden voor het roosterteam van 
Gasthuislaan en Sweelincklaan. Op korte termijn 
zullen mevrouw Rijken en mevrouw Geubbels aan 
onze scholen verbonden zijn. 
 

Thema-avond hoogbegaafdheid 
Afgelopen 10 april jl. was het weer zover. Het tweede 
symposium over hoogbegaafdheid vond plaats op de 
Gasthuislaan. Dit jaar was het thema: “Het 
hoogbegaafde kind en de vele gezichten van 
hoogbegaafdheid”. Met een uitverkochte zaal en 
veelbelovende sprekers kon dit niet anders dan een 
interessante avond worden. En dat was het! Voor de 
bijna 400 aanwezigen was het een feest der 
herkenning. Sprekers Lineke van Tricht, Bart Vogelaar 
en Tessa Kieboom namen ons mee in hun verhaal 
over de vele gezichten van hoogbegaafdheid. Er werd 
verteld over verschillende types hoogbegaafden van 
Betts en Neihart, over dynamisch testen van het IQ en 
over de dimensies van hoogbegaafdheid. Nieuwe 
inzichten en stof tot nadenken voor iedereen in de 
zaal. Want hoeveel je ook weet over 
hoogbegaafdheid, meer kennis is altijd welkom. ISW 
Gasthuislaan zal zich de komende periode nog verder 
professionaliseren voor wat betreft dit onderwerp, 
zodat wij ook deze doelgroep nog beter kunnen 
begeleiden. 
 
 
Onderwijsontwikkelingen 
Zoals aangegeven in onze eerdere nieuwsbrieven, zijn 
we op ISW Gasthuislaan bezig met de ontwikkeling 
van ons onderwijs. Alle leerlingen die komend 
schooljaar in leerjaar 1 komen, krijgen hier al mee te 
maken. Deze leerlingen krijgen de leerstof meer 
vakoverstijgend aangeboden en er is in 5 van de 7 
periodes ruimte om een aantal uur per week te kiezen 
voor maatwerklessen. Leerlingen kunnen kiezen uit 
een aanbod dat zich richt op talentontwikkeling of juist 
op extra hulp waar dat nodig is. Deze ontwikkeling 
biedt leerlingen meer keuzes en sluit beter aan op 
hetgeen later ook van hen gevraagd zal worden. 
Momenteel werken onze collega’s hard aan de 



 

ontwikkeling hiervan, om zodoende 1 september 2019 
van start te kunnen. Een mooi en zinvol proces! 
 
 
Uitwisseling Duitsland 
Van 25 t/m 29 maart jl. heeft een groep leerlingen uit 
vwo 5 op vrijwillige basis deelgenomen aan de 
uitwisseling met onze partnerschool in 
Borken/Duitsland. Een interessante, leerzame en 
leuke week met veel verschillende activiteiten ligt 
achter ons.  
 
Op maandag werden we in Borken op school met 
lekkere broodjes ontvangen. Door diverse spelletjes 
leerden de deelnemers elkaar snel kennen en was het 
voor niemand eng om daarna mee te gaan naar het 
Duitse gastgezin. ’s Avonds gingen we kegelen 
(Duitse variant op bowlen).  
 
Nadat op dinsdag alle groepen net op tijd uit de 
escaperoom waren ontsnapt, was er tijd om het stadje 
Bocholt te verkennen en boodschappen voor de 
kookavond te doen. In het jeugdcentrum van Borken 
hebben we dan ook een lekkere maaltijd bereid die 
afgesloten werd met een regionaal toetje 
(Herrencrème).  
 
Woensdag gingen we allemaal naar Nederland voor 
de rest van de uitwisseling. Na de lunch op school 
namen onze leerlingen hun partner mee naar huis. 
Later was het op het strand heerlijk vertoeven.  
 
De donderdag brachten we in Den Haag door. Na een 
interactief bezoek aan het Mauritshuis was er vrije tijd 
in het centrum. ’s Middags maakten we in de Uithof 
via een Curling Clinic kennis met deze sport en werd 
er fanatiek geveegd. Daarna gingen de deelnemers 
sumoworstelen, één tegen één of in een dubbelpak 
wat hilarische beelden opleverde. De laatste avond 
brachten we door in een clubhuis in ’s Gravenzande 
waar we onze gasten op een avondeten met allemaal 
Hollandse snacks trakteerden die zij niet kenden 
(kroket, frikandel, kaassoufflé). Met een gezellige 
pubquiz sloten we de avond af.  
 
 

 
 
Op vrijdag namen de leerlingen onder leiding van een 
docente van het Theater Rotterdam deel aan een 
workshop op school. Na de lunch en de evaluatie 
vertrokken de Duitse gasten. Op de schoolwebsite zijn 
de dagverslagen te vinden die de leerlingen zelf 
hebben geschreven: 
https://gasthuislaan.isw.info/site/nl/onze-
school/nieuws/het-nieuws-van-isw/weekverslag-
uitwisseling-met-duitsland./nl-39-5141 
 
Er is in deze week veel gebeurd, de leerlingen konden 
hun taalvaardigheid oefenen en verbeteren, we 
hebben veel met en van elkaar geleerd en een hele 
gezellige tijd gehad. Er zijn zelfs al plannen gemaakt 
om binnenkort op eigen gelegenheid bij elkaar op 
bezoek te gaan! 
 
 
BSM Demo 
Afgelopen 9 april hebben onze BSM- 
eindexamenleerlingen een fantastische show 
neergezet. Deze demo hebben zij volledig zelf in 
elkaar gezet! Voor een publiek van 400 toeschouwers 
namen de leerlingen ons mee langs diverse landen 
om hun vaardigheden te presenteren. Dit alles met 
een geweldig resultaat. Licht, geluid, dans- en 
turnacts, alles was tot in de puntjes geregeld. Iets om 
trots op te zijn! 



 

 

Schoolfeest donderdag 23 mei 
Donderdag 23 mei a.s. vindt het 2e schoolfeest van dit 
jaar plaats in strandtent de Bing in Hoek van Holland. 
Deze week wordt de aankondiging via social media en 
posters in de school verspreid. 
Het feest begint om 20.00 uur en zal om 23.30 uur 
afgelopen zijn. Vrijdag 24 mei a.s. zullen alle lessen 
om 9.05 uur beginnen.  
	
	
 
Agenda 

Donderdag 9 mei  
Start Centrale examens tot en met woensdag 
22 mei 

Donderdag 23 mei 
Sportdag Klas 3 
Schoolfeest voor alle klassen  
 
Vrijdag 24 mei 
Lessen starten om 9.05 uur 

Donderdag 30 mei 
Hemelvaartsdag (geen lessen) 

Vrijdag 31 mei 
Geen lessen 
	

Maandag 10 juni 
2e Pinksterdag (geen lessen)  
  

Woensdag 12 juni 
Uitslag eindexamens 

Maandag 17 juni – donderdag 20 juni 
Herexamens 
 
Donderdag 4 juli 
Anglia Diploma-uitreiking 
 
Woensdag 10 juli 
Diploma-uitreiking VWO 6 

Donderdag 11 juli 
Sportdag voor alle leerjaren 
Diploma-uitreiking HAVO 5 
Maandag 15 juli 
Bevorderingsvergaderingen voor alle leerjaren 
 
Dinsdag 16 juli 
Revisievergaderingen 
Vanaf 10.00 uur: bekendmaken doublures	

Woensdag 17 juli 
Activiteitendag voor alle leerjaren 
Tot 14.00 uur mogelijkheid voor indienen 
Commissie van beroep 
 
Donderdag 18 juli 
Vanaf 9.00 uur inleveren boeken + ophalen 
rapporten	

Vrijdag 19 juli 
Start Zomervakantie 

 


