
 
 
 
 
 
Betreft: Profielochtend klas 3 GHL en SMO3G (Montessori SWLN) 
 
’s-Gravenzande, 17 oktober 2022 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Op woensdagochtend 16 november gaan alle leerlingen uit klas 3 GHL en SMO3G op bedrijfsbezoek. 
Deze excursie is verplicht voor alle leerlingen uit deze klassen. Het doel van dit bezoek is om kennis te 
maken met het (regionale) bedrijfsleven en wordt georganiseerd door ISW onderneemt. 
 
Vanaf aanstaande dinsdag 18 oktober 16.00 uur tot donderdag 20 oktober 16.00 uur kun je je inschrijven 
voor een bedrijf. Vandaag ontvang je via de mentor een link om je 1e, 2e en 3e keuze te maken.  
Er zijn bedrijven die goed bij M-profielen passen en bedrijven die beter bij N-profielen passen. Het is de 
bedoeling dat je je individueel inschrijft en rekening houdt met het profiel dat je aanspreekt. De bedrijven 
zullen namelijk ook iets vertellen over het werk dat je met een bepaald profiel bij hen kunt doen. 
Elk bedrijf heeft een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus wacht niet te lang met inschrijven. Wie het 
eerst komt, wie het eerst maalt. Er kan na inschrijving niet gewisseld of geruild worden. Als je je niet 
inschrijft, dan word je ingedeeld. 
 
De deelnemende bedrijven zijn: 

Bedrijf Adres Plaats Aantal  Stroom 

1 Westerhonk | 's Heerenloo Vijverweg  Monster 15 N 

2 Logiqs (logistiek en ict) Honderdland 841 Maasdijk 15 N 

3 Priva (innovatie tuinbouw en gebouwen) Zijlweg 3 De Lier 15 N 
4 Debets Schalke (kassenbouw) Havenstraat 49 Monster 15 N 
5 Alfa Accountants en Adviseurs Tiendweg 6 Naaldwijk 15 M  

6 Rijk Zwaan (groenteveredeling) Burgemeester Crezeelaan 40 De Lier 15 M 

7 Olsthoorn Makelaars Patijnenburg 16 Naaldwijk 8 M 
8 Cees advocaten Tiendweg 14 Naaldwijk 15 M  

9 Defensie ISW Gasthuislaan ‘s-Gravenzande 15 M 

10 Panorama Studio  
(communicatie en reclame) 

Warmoezenierstraat 5 Naaldwijk 12 M 

11 Witte Kruis Ambulance  Mangaanstraat 86 Den Haag 20 M&N 

12 Jem-ID (software ontwikkeling) Grote Waard 80  Honselersdijk 15 M&N 

13 RFH (Royal Flora Holland) Middelbroekweg 29  Honselersdijk 20 M&N 
14 Basisschool De Blinkerd Poelenburgh 1 Monster 15 M&N 
15 Politie Vierschaar 1 Naaldwijk 20 M&N 

16 Beekenkamp (teelt innovatie) Korte Kruisweg 141 Maasdijk 15 M&N 

 
 
In het bijgevoegde boekje kun je meer lezen over elk bedrijf. 
In het schema zie je dat we de meeste bedrijven op locatie bezoeken. Defensie komt een interessante 
gastles op school geven. Alle bedrijfsbezoeken en gastlessen beginnen om 09.30 uur en duren tot 
uiterlijk 11.30 uur. We verwachten dat je op tijd komt en dat je je bij het bedrijf gedraagt als een goede, 
prettige en geïnteresseerde vertegenwoordiger van de school. In de middag is er les volgens rooster. 
Het is de bedoeling dat je op eigen gelegenheid naar het bedrijf gaat, maar wees voorzichtig en 
verantwoordelijk en zorg dat je niet alleen fietst. Tijdens het bedrijfsbezoek zullen bij ieder bedrijf ook één 
of twee docenten van school aanwezig zijn. 
 
Als je vragen hebt, ga dan naar dhr. Van den Burg ( GHL - brg@isw.info) of mevr. Van Wingerden  
( SWLN - win@isw.info)  
 
 
Met vriendelijke groeten, namens ISW onderneemt 
A. van den Burg en S. van Wingerden  


