
 

 
‘s-Gravenzande, 27 augustus 2020 
 
 
Beste ouders van onze nieuwe leerlingen in leerjaar 1, 
 
Via deze nieuwsbrief wil ik u informeren over een aantal onderwerpen, die normaal op de 
centrale ouderavond aan de orde komen. 
  

Start 
De start van het schooljaar is op dinsdag 1 september om 8.15 uur. We beginnen met 2 
mentoruren. Onder het kopje ‘mentor’ ziet u in welk lokaal uw zoon/dochter wordt verwacht. 
Op dinsdag of woensdag krijgt iedere klas instructie om in te loggen in de computers en 
Magister. Op maandag ontvangt u een e-mail met daarin het lesrooster voor de eerste 
schoolweek zodat uw kind weet welke boeken mee moeten op welke dag. 
 

Driehoeksgesprek 
Wij hebben er, gezien de coronaperikelen, voor gekozen om met alle leerlingen en hun 
ouder(s) een driehoeksgesprek te voeren met de mentor van uw zoon/dochter. Deze 
gesprekken worden gevoerd op 8,10 en 15 september a.s. (eind van de middag/avond) met u 
en uw zoon/dochter. U krijgt hier voor een persoonlijke uitnodiging met de dag en de tijd. Zelf 
zal ik aanwezig zijn om algemene vragen voor of na het gesprek te beantwoorden.  
 

Informatieboekje 
De leerlingen hebben al een informatieboekje meegekregen bij de kennismaking met veel 
informatie over bijvoorbeeld ziekmelden, schooltijden e.d., maar ook op de website is veel 
informatie te vinden. Hieronder zal ik nog een aantal onderwerpen behandelen, zodat u 
hopelijk voldoende geïnformeerd zal zijn. Zo niet, schroom niet om de vragen te stellen aan 
de mentor of aan mij. 
 

Mentor 

Als u het eerste schooljaar ziet als een eerste etappe in een reis naar een diploma op een 
passend niveau, dan zijn er in de school verschillende mensen die betrokken zijn bij deze reis 
van uw zoon of dochter. De belangrijkste reisleider is de mentor en daarnaast natuurlijk de 
lesgevende docenten van de klas.  
 

1A Cees de Hoog HOG@isw.info    Dinsdag 1 sept – lokaal 201 

1B Nynke Verdoorn VDN@isw.info  Dinsdag 1 sept – lokaal 205 

1C Nina Casson CSN@isw.info  Dinsdag 1 sept – lokaal 102 

1D Susanne Hooijmans HJS@isw.info Dinsdag 1 sept – lokaal 006 

1E Caroline Piekar PKR@isw.info Dinsdag 1 sept – lokaal 107 

 

Leerlingbegeleiding 
Wanneer er voor of tijdens het schooljaar extra begeleiding nodig is voor leerlingen, dan 
hebben wij op school een aantal functionarissen, die een rol kunnen gaan spelen. Dit is altijd 

met medeweten en in overleg met ouders en leerlingen. Cheriette van Harmelen 
HRN@isw.info is onze zorgcoördinator, haar functie is te vergelijken met een Intern 
Begeleider (IB-er) op de basisschool. Zij is betrokken bij gesprekken met ouders en 
leerlingen, heeft contact met hulpverlening, is voorzitter van het begeleidingsteam op school 
e.d.  
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Daarnaast hebben wij twee leerlingbegeleiders op school, die leerlingen extra begeleiden in 
hun keuzes, gedrag en soms schoolwerk/planning. Dit zijn Frank Brons BNS@isw.info en 
Pascal Faase FSE@isw.info 
 
Onze school heeft ook een schoolmaatschappelijk werkster, Annemieke Hoogvelt-van Wijk 
en vanuit het samenwerkingsverband zijn er schoolondersteuners bij de school betrokken. Dit 
zijn Sanne Wagner, Arie-Wout Littel en Jose Kerkhof. Wanneer deze collega’s betrokken zijn 
vanaf de start bij uw zoon of dochter, dan heeft u dat inmiddels al vernomen. Mochten wij 
denken dat inzet nodig is, dan bespreken wij dat eerst met u.  
 
Als er bij een leerling sprake is van verzuim, dan wordt een van de verzuimcoördinatoren 
betrokken. Dit zijn Pascal Faase FSE@isw.info en Rob Huizinga HZA@isw.info Ook voor een 
verlofaanvraag zijn zij de contactpersonen.  
 

Schoolleiding 
De schoolleiding bestaat uit de volgende personen: Anko Goudswaard locatiedirecteur ISW 
Sweelincklaan en Gasthuislaan GSD@isw.info, Jump Koch adjunct-directeur ISW 
Sweelincklaan KCH@isw.info, Gerrie Verweij teamleider mavo 2,3,4 VWY@isw.info en Mijke 
Bolsius, teamleider klas 1 en Vakcollege klas 2. 
 
Het schooljaar bestaat uit 3 periodes. Aan het eind van periode 1 en periode 2 is er een 
spreekavond, waar u met docenten kunt spreken over de vorderingen van uw zoon/dochter. 
U kunt dan een keuze maken met welke drie docenten u wilt spreken.  
 

Magister 
Magister is het systeem waarmee wij werken. Zowel ouders als leerlingen krijgen hiervoor 
inloggegevens. Deze volgen in de eerste week. In dit systeem kunt u het rooster, de cijfers, 
absenties e.d. zien. Het is ook het systeem waarin u kunt inschrijven voor de spreekavonden. 
Deze informatie volgt samen met de inlogcodes.  
 

Communicatie 
De communicatie verloopt via brieven die gestuurd worden via Magister, die komen op uw 
email binnen. Soms zullen we iets op papier meegeven, maar dat wordt steeds minder. Ook 
op de site staat informatie en wij sturen geregeld een digitale nieuwsbrief. Wij doen het 
samen, dus zijn er vragen, zorgen of heeft u opbouwende feedback? Neem vooral contact 
met ons op, het eerste aanspreekpunt is de mentor!  
 

Lestijden 

Op de middelbare school krijgt u te maken met andere lestijden per dag, die te zien zijn in 
een rooster. Wij maken een basisrooster per klas en per docent. Echter bij activiteiten, ziekte 
van een docent e.d. dan zijn er verschuivingen in het rooster, soms met lesuitval. De 
roostermaker schuift dan met het rooster, waardoor er zo min mogelijk tussenuren ontstaan. 
Indien dit niet te voorkomen is, proberen wij een opvangdocent in te zetten. Mocht dat niet 
lukken, dan zijn de leerlingen in de aula of op een studieplein. Ook tijdens de pauzes zijn de 
leerlingen in de school of op het plein van de school. 
 

Schoolkosten 
Aan de school zijn kosten verbonden. De schoolboeken worden door de overheid gratis ter 
beschikking gesteld. Doe er voorzichtig mee, want bij verlies of beschadiging rekent VanDijk 
een boete.  
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De leerlingen moeten verschillende spullen aanschaffen, zoals schriften, sportshirt, 
rekenmachine e.d. Hiervoor hebben ze een spullenlijst gekregen bij de kennismaking. Wij 
vinden het belangrijk dat de leerlingen elke dag met de goede spullen en boeken op school 
komen, sommige leerlingen kunnen dat vanaf het begin zelf goed regelen, anderen hebben 
daar wel wat hulp voor nodig.  
 
Via wiscollect ontvangt u een factuur voor de activiteitenbundel, deze ontvangt u binnenkort. 
In dit bedrag zitten de kosten voor excursies, projecten, XL-lessen, voorstellingen, kluishuur, 
jaarafsluiting e.d. verwerkt. Wij weten dat dit bedrag voor de een goed te betalen is, maar 
voor de ander een zorg. Wij vinden het fijn als u bij problemen contact opneemt met onze 
financiële administratie om te informeren naar een betalingsregeling. Linda van Velzen 
VZN@isw.info is hiervoor de contactpersoon. In oktober wordt ook de ouderbijdrage van 83 
euro via wiscollect geïnd, dit wordt onder andere gebruikt voor reproductiekosten, 
ouderavonden, sportdagen e.d. 
 

Toetsen 

Op veel scholen wordt bij de leerlingen in groep 8 een intelligentieonderzoek afgenomen (NIO 
of ADIT), wij krijgen niet altijd de scores van deze toetsen door, maar het is voor ons wel een 
waardevol puzzelstukje naast het onderwijskundig rapport van de basisschool, de door u 
ingevulde vragenlijst (DANK!!), het driehoeksgesprek, onze observatie en de cijfers die gaan 
komen. Wij vinden het fijn als u deze informatie met ons wilt delen. U kunt het scannen of een 
foto ervan sturen en mailen aan Anneke van den Bos BOS@isw.info 
 

Social media 
Social media speelt in het leven van de meeste pubers een belangrijke rol. Dit gaat vaak 
goed en gezellig, maar soms ook niet. De groep heeft ook invloed op uw kind en hij of zij 
komt in aanraking met veel nieuwe leerlingen. Wij vinden het een belangrijke taak van de 
ouders om uw zoon/dochter hierin te volgen en te coachen. Binnen de klassen bespreken we 
wat wel en niet de bedoeling is. Als wij signalen krijgen van ongewenst gebruik, dan zullen wij 
leerlingen hierin coachen. Echter is dit in onze ogen voornamelijk de taak van de ouders.  
 

‘Leren leren’ 
De eerste klassen krijgen de eerste periode op woensdag lessen op het gebied van leren 
leren. In deze lessen staan studievaardigheden, werkaanpak e.d. centraal. Wij hebben 
hiervoor lessen ontwikkeld. De montessoriklassen krijgen deze lessen aangeboden in het 
Sweelinckuur. Bij deze lessen hebben we ook een ouderavond op de planning staan, zodat u 
als ouder ook meegenomen wordt in wat de leerlingen aangeboden wordt. Deze staat 
voorlopig gepland op 22 september a.s.. Een uitnodiging volgt.  
 

Coronavirus 

Over de maatregelen rondom het coronavirus wordt u in een apart bericht geïnformeerd.  
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, als er nog vragen zijn dan horen wij 
het graag! 
 
Met vriendelijke groeten, namens de mentoren, 
 
Mijke Bolsius, teamleider klas 1 
BLS@isw.info 
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