
 

 

‘s-Gravenzande, 7 oktober 2022 

 

 

Beste leerlingen en ouders van klas 3G, 

 

Jullie (kinderen) zijn de eerste lichting van de 3 havo/vwo montessoristroom op ISW SWLN. 

Een fijne klas, die gezellig met alle andere derde klassen op werkweek is geweest. Het 

onderwijsproces verloopt echter wel anders dan bij onze andere derde klassen. De docenten 

geven het onderwijsprogramma vorm vanuit de montessorivisie én kijken naar een goede 

aansluiting met de bovenbouw. Binnenkort staan jullie (kinderen) voor de keuze voor de 

vervolgstap naar 4 havo of 4 vwo. Op zoek naar de passende plek om door te groeien als 

mens en voor het halen van een mooi diploma. 

 

In de informatieavond bij José is dit proces al besproken en is er ook een datum genoemd 

voor de voorlichting van de Gasthuislaan. Zoals jullie de afgelopen jaren wel gewend zijn, 

hebben wij soms een moment van voortschrijdend inzicht. Dat is nu ook het geval.  

 

Wij hebben gemeend dat het belangrijk is om jullie zowel het verhaal van ISW Gasthuislaan 

én dat van ISW Hoogeland op dezelfde avond te laten horen. Daarnaast hebben bij het HML 

(Haags Montessori Lyceum) gevraagd om ons te laten weten hoe een eventuele doorstroom 

kan verlopen. Dit zullen wij deze avond of eerder indien nodig met jullie delen. Deze avond 

staat gepland op 22 november om 19.30 uur op ISW SWLN.  

 

De scholen zullen de belangrijkste informatie, de profielen en vakkenpakketten met jullie 

delen op deze avond. Daarnaast staan bij alle scholen de Open Huizen ook weer op de 

planning. De doorstroom naar een school buiten ISW dienen jullie zelf te organiseren en je 

daarvoor aan te melden. Om het proces goed en tijdig te laten verlopen, staan hieronder de 

belangrijke data genoemd: 

 

 ISW Gasthuislaan ISW Hoogeland HML 

Open Huis 7 februari 2023 10 februari 2023 19 oktober 2022 

 

Voorlopige profielkeuze en 

aanmelding 

13 januari 2023  24 februari 2023  

Definitieve profielkeuze en 

aanmelding 

9 april 2023 31 maart 2023  

 
Mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust. Eerste aanspreekpunt is daarvoor natuurlijk José 
als mentor (NRP@isw.info). Onderstaand ook de namen en mailadressen van de 
betrokkenen op de andere locaties.  
 
ISW Gasthuislaan: Tineke van der Toorn, directeur, TRN@isw.info  
ISW Hoogeland: Martijn Verweij, directeur VEY@isw.info  

mailto:NRP@isw.info
mailto:TRN@isw.info
mailto:VEY@isw.info


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 16 november worden er vanuit de GHL bedrijfsbezoeken georganiseerd. 3G neemt daar 

ook aan deel. Op 17 oktober krijgen de leerlingen via de mail info over de bedrijven en van 

18-20 oktober kunnen de leerlingen een 1e, 2e en 3e keus doorgeven. Een mooie stap voor 

het oriënteren op beroepen en het ontwikkelen van zicht op je eigen vaardigheden en 

talenten.  

 

Wij wensen jullie succes met de keuze voor deze volgende stap! 

 
Met vriendelijke groeten, namens het team en de collega’s van Hoogeland en Gasthuislaan, 
 
 
Mijke Bolsius 

Teamleider montessoristroom ISW SWLN 

 

 
 
 

 


