
 

‘s-Gravenzande, 2 december 2022 

 

 

Beste ouder(s) en leerlingen van klas 3 montessori,  

 

Op 22-11-22 hebben wij met elkaar een prettige avond gehad, waarop de directeuren van zowel ISW 

Gasthuislaan als ISW Hoogeland informatie is gegeven over de scholen. Op deze avond hebben zij in 

het algemeen hun school gepresenteerd via onderstaande prezi’s. 

 

ISW Gasthuislaan ISW Hoogeland 

 

Naast het algemene gedeelte over de scholen is er gesproken over de vakkenpakketten en profielen. 

Na deze avond bleek dat de informatie over de vakkenpakketten nog niet helemaal voldeed aan de 

verwachtingen van zowel mentor, ouders als leerlingen. Vandaar dat wij een aantal acties hebben 

uitgezet. Op 7 december zal Jump Koch de leerlingen een uitleg geven tijdens het SWU. Jump Koch 

heeft eerder op Hoogeland gewerkt als teamleider bovenbouw en kent de profielen, vakken en 

verschillen tussen Gasthuislaan en Hoogeland als geen ander. De powerpoint wordt na de bijeenkomst 

met de leerlingen gedeeld met de ouders, zodat er thuis ook nog even naar gekeken kan worden.  

 

Op 8 december is er nog een voorlichtingsavond op Gasthuislaan over de keuzevakken in de vrije 

ruimte binnen de profielen. De uitnodiging volgt staat in de bijlage. Deze avond valt samen met de 

spreekavond op onze locatie. Waar mogelijk proberen wij de leerlingen van 3G in te plannen op 

dinsdag en ook de gesprekken van José, maar dit kunnen wij niet garanderen. Een andere afspraak 

kan in overleg gemaakt worden met de docenten.  

 

In januari zal de klas met José op bezoek gaan bij Hoogeland voor een rondleiding en is er de 

mogelijkheid tot het stellen van vragen. De datum volgt na de kerstvakantie.  

 

Tijdpad: 

 

  ISW Gasthuislaan  ISW Hoogeland  Sweelincklaan 

Uitleg profielen beide 
locaties door Jump Koch 

  7 december 

Bezoek met de klas  Januari 2023  

Voorlichtingsavond 
keuzevakken vrije 
ruimte 

8 december   
 

Open Huis  7 februari 2023  10 februari 2023   
 

Voorlopige profielkeuze 
en aanmelding  

13 januari 2023   24 februari 2023   

Definitieve profielkeuze 
en aanmelding  

9 april 2023  31 maart 2023   

https://prezi.com/view/EL91xgLirdA2xILzI1md/
https://prezi.com/view/4FJq3tYqhQyC3mbs6sUB/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adviezen ten aanzien van het vakkenpakket: 

De docenten zullen in februari adviezen geven of zij het verstandig vinden of de leerling zijn/haar vak 

kiest voor het eindexamen. De keuze ligt uiteindelijk bij de leerling en ouders. Deze adviezen zijn 

echter wel waardevol om mee te nemen in de keuze. Hoe wij deze adviezen delen met leerlingen en 

ouders, onderzoeken wij de komende periode. 

 

Mochten er nog vragen zijn, neem dan vooral contact met ons op! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

José Nierop nrp@isw.info 

Mijke Bolsius bls@isw.info  
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