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Hallo 
groepachter!
Je bent begonnen aan jouw laatste jaar op de basisschool. Heb je al 
zin om naar de middelbare te gaan? Of vind je dat best een beetje 
spannend? Nou, dan ben je niet de enige hoor! En natuurlijk is het ook 
spannend om binnenkort te kiezen welke school dat gaat worden. 
Want waar moet je nou precies op letten? En wat zijn de verschillen 
tussen al die scholen? In dit magazine kun je – samen met je ouders/
verzorgers – eens rustig nalezen wat ISW allemaal te bieden heeft. 

Ik durf te wedden dat je bij ons een school vindt die bij jou past. ISW heeft scholen op zes 
verschillende plekken in Westland en we bieden alle onderwijsniveaus aan. Die zes scholen hebben 
één ding gemeen: het is er erg gezellig! Natuurlijk kom je bij ons vooral om dingen te leren, 
maar wij vinden het ook belangrijk dat je het naar je zin hebt. We doen er alles aan om jou een 
onvergetelijke tijd te bezorgen. En we zijn er trots op dat we daar elke keer weer in slagen! Verheug 
je dus alvast maar op allerlei leuke activiteiten…

Wist je trouwens dat wij een hele moderne school zijn? Wij zijn altijd op zoek naar manieren om 
nog beter, leuker of slimmer les te geven. Daarom maken we bijvoorbeeld steeds vaker gebruik 
van Chromebooks. We bieden ook veel maatwerk aan. Zo helpen we jou om jouw talenten te 
ontwikkelen. Hoe we dat doen? Je kunt bijvoorbeeld interessante keuzevakken kiezen of workshops 
volgen. En we werken veel samen met Westlandse bedrijven. We mogen daar dan op bezoek 
komen of het bedrijf verzorgt een gastles. Zo bereiden we je goed voor op een mooie toekomst.

Ga nu maar eens lekker door dit magazine bladeren. Op die manier leer je alle zes scholen een 
beetje beter kennen. Ben je niet zo’n lezer? Check dan eens onze website (groep8.isw.info). 
Je vindt daar allerlei filmpjes en nog heel veel meer. 

Zien wij je volgend jaar bij ISW? Hartstikke leuk! We maken er dan met elkaar een geweldige 
schooltijd van. 

Geert Millekamp
Algemeen directeur
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Welke school past 
bij jou? Doe de 
schoolsafari.

Alle ISW-scholen  
in 15 seconden.

Kies  JOUW 
wereld bij ISW

Volgend jaar zwaai jij je basisschool 
gedag en begin je op een nieuwe 

school voor voortgezet onderwijs.

Kies je voor ISW?  Leuk!
Je bent van harte welkom en reken 
maar dat wij met alle docenten en  

medewerkers er alles aan doen om er 
een fijne en onvergetelijke schooltijd 

van te maken

Oriëntatiedagen
De inschrijving voor deze dagen verloopt via je basisschool. Als je basisschool niet in de 
regio Westland ligt of neemt de basisschool geen deel aan de oriëntatiedagen dan kun je 
je inschrijven via de website www.isw.info > Groep 8 > Oriëntatiedagen.

Deze dag is alleen voor jou (leerling groep 8). Je ouders/verzorgers mogen lekker thuisblijven.

Kader/mavo – mavo – mavo/havo

ISW Irenestraat
gepersonaliseerd leren 17

Maandag

januari
18

Dinsdag

januari

Maandag Donderdag

17
januariVmbo bl – vmbo kl

ISW Westland Vakcollege 20
januari

Praktijkonderwijs Basis en Plus

Vmbo bl met extra ondersteuning (van ISW Westland Vakcollege)

ISW Westland Praktijkcollege Maandag Dinsdag

17
januari

18
januari

Havo/vwo – atheneum – gymnasium – vwo-plus

17
Maandag

januari
20

Donderdag

januari

ISW Gasthuislaan

Mavo - mavo/havo - havo/vwo
havo/vwo Cambridge vwo - vwo Cambridge

ISW Hoogeland
technasium

Dinsdag

25
januari

Kader/mavo  - mavo  - mavo/havo 
Montessori: mavo - havo - vwo

ISW Sweelincklaan
Dinsdag Donderdag

18
januari

20
januari

Kijk op  
groep8.isw.info
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Agenda 
Informatieavonden voor ouders/verzorgers

Aanmelding
Wil jij volgend jaar bij ons op school komen? Leuk! We vertellen 
je hier graag hoe de aanmelding in z’n werk gaat. 

Voor het schooljaar 2022/2023 kun je je aanmelden tot: 
• 16 februari 2022 voor praktijkonderwijs en 
 leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
• 9 maart 2022 voor vmbo, mavo, havo en vwo.

Via de basisschool krijg je in december een aanmeldformulier. 
Heb je dat niet gekregen of wil je daar niet op wachten, dan kun 
je het formulier ook downloaden via onze website 
(www.isw.info, klik op Groep 8).

Toelating
Zit je op een basisschool in of rond Westland? Dan ben je zeker 
welkom bij ISW! 

Jouw basisschool adviseert welk niveau het beste bij je past. 
Dat advies is voor ons doorslaggevend. En wil je graag in onze 
vwoCambridge Engels-klas geplaatst worden, dan vragen we je 
daarvoor eerst mee te doen met de selectieprocedure.

Aanmelding 
en toelating 
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Op alle scholen organiseren wij een informatieavond voor ouders/verzorgers van 
leerlingen uit groep 8. Na het algemene gedeelte kunnen je ouders dan bij verschillende 
informatiestands of in verschillende workshops vragen stellen over bijvoorbeeld het 
onderwijs, de extra zorg die wij bieden, de profielen, onze sportfaciliteiten en onze speciale 
klassen. De avond is alleen voor ouders/verzorgers: jij mag dus lekker thuisblijven.

19.00

Starttijd

Starttijd

Starttijd

Starttijd

Starttijd

Starttijd

Starttijd

Starttijd

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

Irenestraat 35, Poeldijk

ISW Irenestraat
gepersonaliseerd leren

Professor Holwerdalaan 54-56, Naaldwijk

ISW Hoogeland
technasium

Sweelincklaan 1, ‘s-Gravenzande

ISW Sweelincklaan

Hoge Woerd 2, Naaldwijk

ISW Westland Vakcollege

Hoge Woerd 2, Naaldwijk

ISW Westland Vakcollege

Lage Woerd 2, Naaldwijk

ISW Westland Praktijkcollege

Lage Woerd 2, Naaldwijk

ISW Westland Praktijkcollege

25
Dinsdag

januari

Donderdag

27
januari

Woensdag

26
januari

Maandag

24
januari

Maandag

14
februari

Dinsdag

25
januari

Dinsdag

15
februari

24
Maandag

januariGasthuislaan 145, ‘s-Gravenzande

ISW Gasthuislaan

Ga naar het aanmeldformulier 
op onze website.

Extra ronde

Extra ronde
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Open huis
Natuurlijk ben je benieuwd hoe jouw nieuwe school er van binnen uitziet.  
Tijdens ons Open Huis kun je samen met je ouders/verzorgers op een of meerdere 
scholen de sfeer komen proeven! Loop rond in onze lokalen, ervaar de kantine en 
bekijk de bibliotheek en onze andere ruimtes. Stel gerust kritische en moeilijke 
vragen aan onze docenten en laat leerlingen vertellen hoe het er nu echt bij ons 
aan toegaat. Zo helpen wij je graag om de juiste school te kiezen. 

Wij kijken uit naar je komst en zijn benieuwd wat je van onze school vindt!2
0

2
2

Woensdag

02
februariPraktijkonderwijs Basis en Plus

Vmbo bl met extra ondersteuning (van ISW Westland Vakcollege)

ISW Westland Praktijkcollege
19.00 - 21:00

Kader/mavo – mavo – mavo/havo 
Montessori: mavo - havo - vwo

ISW Sweelincklaan
Dinsdag

01
februari

18.00 - 21:00

Woensdag

09
februariVmbo bl – vmbo kl

ISW Westland Vakcollege
15.00 - 21:00

Kader/mavo – mavo – mavo/havo

ISW Irenestraat
gepersonaliseerd leren 31

Maandag

januari

18.00 - 21:00

Havo/vwo – atheneum – gymnasium – vwo-plus

08
Dinsdag

februari

ISW Gasthuislaan
18.00 - 21:00

Vrijdag

Mavo - mavo/havo - havo/vwo 
havo/vwo Cambridge - vwo - vwo Cambridge

ISW Hoogeland
technasium 11

februari

16.00 - 21:00
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ISW heeft zes scholen en veel verschillende soorten onderwijs. Zullen 
we al die mogelijkheden voor het gemak even voor je op een rijtje 
zetten? We hebben een handig schema voor je gemaakt. Verderop in de 
brochure lees je een uitgebreide beschrijving van alle scholen. Nog veel 
meer informatie vind je op onze website, www.isw.info. Toch nog wat te 
vragen? Geen probleem. Bellen of mailen kan en mag altijd. 

“ISW heeft zes scholen 
en veel verschillende 

soorten onderwijs.”

Praktijkonderwijs Basis en Plus

Naaldwijk

ISW Westland Praktijkcollege

Naaldwijk

Vmbo basis ISW Westland Vakcollege

Mavo

Montessori onderwijs mavo, havo en vwo

Vanaf leerjaar 2: ISW Sweelincklaan of ISW Vakcollege

Havo vanaf leerjaar 2: ISW Gasthuislaan of ISW Hoogeland

Kader/mavo

Mavo/havo

’s-Gravenzande

ISW Sweelincklaan

Havo/vwo

Atheneum (plus)

Gymnasium (plus)

’s-Gravenzande

ISW Gasthuislaan

Havo/vwo Cambridge

Vwo

Vwo Cambridge

Mavo/havo

Havo/vwo

Mavo

Naaldwijk

ISW Hoogeland

Mavo 

Vanaf leerjaar 2: ISW Irenestraat of ISW Westland Vakcollege

Havo vanaf leerjaar 3: ISW Hoogeland of ISW Gasthuislaan

Kader/mavo 

Mavo / havo 

Poeldijk

ISW Irenestraat

waar en voor wie

Vmbo kader
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ISW Westland Praktijkcollege staat 
voor talentgericht, kleinschalig en 
betrokken onderwijs. Je kunt bij ons 
terecht voor Praktijkonderwijs-basis 
en Praktijkonderwijs-plus. In onze 
kleine klassen kun je rekenen op veel 
persoonlijke aandacht. Je krijgt vooral 
praktijklessen en op je eigen niveau 
de theoretische vakken Nederlands, 
rekenen, Engels en burgerschap.

Toelating 
Gaat leren bij jou niet vanzelf en ben je 
liever met je handen bezig? Dan is ISW 
Westland Praktijkcollege echt wat voor 
jou. Omdat we het belangrijk vinden 
dat je een goede start maakt, besteden 
wij veel aandacht aan de toelating op 
onze school. We zorgen ook voor een 
goede overdracht vanaf de basisschool 
en we bespreken samen met je ouders/
verzorgers of je extra hulp nodig hebt. 
Voor bijvoorbeeld leerlingen met autisme 
of dyslexie bekijken we welke hulp kan 
bijdragen aan een goede ontwikkeling. 

PrO-basis en PrO-plus 
Bij PrO-basis ligt de nadruk op 
de praktijk en het aanleren van 
werknemersvaardigheden. Deze richting 

is vooral geschikt als jij na deze school 
graag direct aan het werk wilt. PrO-plus is 
geschikt voor jou als het nog niet duidelijk 
is of VMBO haalbaar is. Als plus-leerling 
krijg je extra theorie op het gebied van 
begrijpend lezen, taalverzorging, rekenen 
en studievaardigheden. Aan het eind van 
het eerste schooljaar bekijken we wat de 
beste vervolgstap voor jou is: klas 1 van 
het Vakcollege met extra ondersteuning of 
klas 2 van PrO-plus. 

Leerroute op maat 
Samen met je mentor bepaal je steeds 
wat jouw doelen zijn. Wat weet en kun 
je al en wat wil je nog leren? Zo maken 
we voor jou een individueel plan, dat 
we regelmatig bijstellen. Op die manier 
bereiden we je goed voor op je toekomst. 

Praktisch en zelfstandig 
Praktijk en theorie gaan in de lessen bij 
ISW Westland Praktijkcollege vaak hand 
in hand. We vertalen bijvoorbeeld de 
rekenlessen in praktische vaardigheden, 
zoals het opmeten van een tuin of het 
gebruiken van gewichten bij een kookles. 
Je leert bij ISW Westland Praktijkcollege 
ook steeds meer zelf doen op het 
gebied van wonen, werken, vrije tijd en 

burgerschap. Dat varieert van praktische 
dingen als bed opmaken en koken tot hoe 
meld je je aan bij een vereniging en hoe 
ga je om met anderen. 

Arbeidstraining
Vanaf klas 2 krijg je bij ons het vak 
arbeidstraining. Dat begint met 
arbeidstraining kantine: je verzorgt dan 
één keer per week in de grote pauze de 
kantine. Boodschappen doen, recepten 
lezen, koken en verkopen: het komt 
allemaal aan bod. 

“Samen met je 
mentor bepaal je 
steeds wat jouw 

doelen zijn.“

In de derde klas krijg je arbeidstraining op 
het gebied van dienstverlening, facilitair, 
groen, horeca en techniek. Je leert meer 
over werken in het algemeen en je loopt 
een groepsstage bij een Westlands bedrijf. 
Je leert dan hoe een bedrijf in elkaar zit, 
wat je binnen een bedrijf kunt doen en 
hoe jij je op het werk gedraagt. Allerlei 
basisvaardigheden waarvan je later veel 
plezier hebt!

“ISW Westland Praktijkcollege  
 staat voor talentgericht,  
 kleinschalig en betrokken onderwijs.”

PRAKTIJKONDERWIJS – BASIS EN PLUS

ISW Westland Praktijkcollege
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Stage lopen en certificaten 
In leerjaar 4 loop je oriënterende stages 
om te ontdekken waar je interesses en 
mogelijkheden liggen. Als het nodig 
is, kun je nog een vijfde jaar onderwijs 
bij ons volgen. In dat jaar bereiden 
we je voor op werk en de laatste 
stage is dan een plaatsingsstage. Je 
kunt bij ISW Westland Praktijkcollege 
verschillende branchecertificaten 
halen. Denk bijvoorbeeld aan het 
VCA- of heftruckcertificaat of omgaan 
met een bladblazer of motormaaier. 
Daarmee vergroot je jouw kansen op de 
arbeidsmarkt. 

Vervolgstap 
We vinden het belangrijk dat je na jouw 
opleiding de juiste volgende stap zet. 
Daarom zorgen we ervoor dat je al in 
november/december van het laatste 
jaar weet waar je aan toe bent. Er zijn 
verschillende mogelijkheden, zoals een 
begeleide werkplek, een Borisbaan, de 
praktijkleerroute of een ‘gewone’ mbo-
opleiding. Er valt dus genoeg te kiezen en 
dat kan best lastig zijn. We besteden er 
daarom veel aandacht aan en samen met 
je ouders/verzorgers helpen we jou om de 
beste keuze te maken.

Profilering

Niveau

Aantal leerlingen per klas 
in schooljaar 2021/2022

PrO

14
PrO Plus

14

Aantal 1e klassen

Alles op een rij
190

Aantal leerlingen

42

Medewerkers

• PrO basis
• PrO plus

• Praktijkonderwijs (PrO) Goede stageplekken
Leerling in Beeld

Doen-uren

Ondersteuning op maat

Extra aandacht voor Kernwaarden 

Talentgericht

Kleinschalig

Betrokken

Leuke weetjes
• We hebben een eigen voetbalklas.
• Iedere maand verzorgen de leerlingen  
 van klas 3 het buurtrestaurant.
• Er is een grote trampoline in de 
 gymzaal. Binnen 50 sec. staat deze klaar! 
• Iedere dag zijn er lekkere broodjes  
 te koop, gemaakt door de leerlingen  
 van klas 2.
• Met Kerst en aan het eind van het  
 schooljaar zijn er gave schoolfeesten.

Kennismakingsdag

2022

30
juni

Kijk op de pagina van 
groep 8 en bereken 

de afstand.

Iedere dag zijn er 
lekkere broodjes  
te koop, gemaakt 
door de leerlingen  
van klas 2.

“Je kunt bij ISW 
 Westland 

Praktijkcollege 
verschillende 

branchecertificaten 
halen.” 

Bekijk hier alles over 
ISW Westland Praktijkcollege.

2
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“  Bij ISW Westland Vakcollege 
kies je in de bovenbouw voor 
een van de vier profielen.”

Bij ISW Westland Vakcollege is ons 
motto ‘leren door doen’. Vanaf dag 
één leer je bij ons alle vakken op een 
actieve, praktische manier. Maatwerk 
en persoonlijke aandacht vinden wij 
daarbij heel belangrijk. Wij hebben 
twee kleinschalige locaties: aan de Lage 
Woerd en aan de Hoge Woerd. Op beide 
scholen is een fijne, vertrouwde sfeer. 

Twee locaties
Het Vakcollege is gevestigd op twee 
locaties. Wanneer je een vmbo-
basisadvies met extra ondersteuning 
hebt gekregen, start je op de locatie aan 
de Lage Woerd. Je start daar omdat de 
school wat kleiner is en iedereen elkaar 
kent. Vanaf klas 3 zit je op de locatie 
aan de Hoge Woerd. Heb je een basis/
kader- of kaderadvies met of zonder extra 
ondersteuning, dan start je op de locatie 
aan de Hoge Woerd. Hier volg je alle vier 
de leerjaren. Op beide locaties krijg je de 
ondersteuning en hulp die je nodig hebt. 

Structuur en duidelijkheid
Bij ISW Westland Vakcollege kun je 
rekenen op structuur en duidelijkheid in 
de lessen. Dat is fijn voor jou: het geeft 
je houvast en een veilig gevoel en je 
weet wat we van jou verwachten. We 
maken duidelijke afspraken over hoe we 
met elkaar en met spullen van een ander 
omgaan. Zo ontstaat er een goede sfeer, 
waardoor jij met plezier naar school komt. 
En dat plezier vinden wij heel belangrijk!

Onderbouw 
Bij ISW Westland Vakcollege krijg je 
algemeen vormende vakken (zoals 
Nederlands, Engels en wiskunde) en 
praktische vakken. In het eerste jaar 
krijg je praktische vakken die horen bij 
alle vier de profielen die wij aanbieden. 
In de tweede klas kies je voor twee 
profielen. Naast de vaste vakken kun je 
maatwerkuren en toffe workshops volgen, 
waarbij je uit allerlei soorten onderwerpen 
kunt kiezen. 

“Naast de vaste  
vakken kun je 

maatwerkuren en 
toffe workshops 

volgen”

Bovenbouw 
In de derde klas kies je je 
eindexamenprofiel. Je doet examen in 
de algemeen vormende vakken en apart 
examen voor de praktische vakken. 
Tenslotte doe je een centraal schriftelijk 
en praktisch examen en krijg je een 
diploma vmbo-basis of -kader. Wanneer 
je de basisgerichte leerweg met succes 
hebt doorlopen, kun je doorstromen 
naar mbo-niveau 2. Na het succesvol 
doorlopen van de kaderberoepsgerichte 
leerweg kun je worden toegelaten op 
mbo-niveau 3 en/of 4. 

Profielen 
Je kunt bij ISW Westland Vakcollege 
kiezen uit de volgende 4 profielen: 
•  Bouwen, wonen & interieur (BWI) 

Hier ga je aan de slag met grote 
machines en handgereedschap. 
Je maakt van hout en steen bijna 
complete huizen. 

•   Economie & Ondernemen (E&O) 
Hier leer je werken op een kantoor, in 
een winkel of bij een logistiek bedrijf. 
Daarnaast kan je ook leren om je eigen 
bedrijf op te zetten. 

•   Produceren, installeren & energie 
(PIE) Hier krijg je allerlei technische 
opdrachten: van badkamers installeren 
tot het monteren van elektra en het 
besturen van grote machines om 
metaal te bewerken. 

•   Zorg & Welzijn (Z&W) Hier leer je 
vaardigheden die je bij heel veel 
beroepen kunt gebruiken. Denk aan 
werken in de zorg, in de kinderopvang 
of het begeleiden van activiteiten. 
Je kunt ook doorstromen naar een 
opleiding voor politie/beveiliging.

Betrokken coach 
De coach speelt een belangrijke rol 
bij jouw ontwikkeling en geeft je de 
begeleiding die je nodig hebt. Dat kan 
bijvoorbeeld tijdens het wekelijkse  
coach-uur, maar ook bij individuele 
uitdagingen kun je jouw coach om  
hulp of advies vragen. 

ISW Westland Vakcollege
VMBO BL – VMBO KL
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Leerling in beeld 
Onze school maakt gebruik van een 
systeem dat ‘leerling in beeld’ heet. Dit 
betekent dat de leerjaarcoördinator, 
zorgcoördinator en coach zeer regelmatig 
overleg hebben over elke leerling. In dit 
overleg kijken zij naar jouw algemene 
voortgang en ze bepalen of je meer 
begeleiding nodig hebt. Deze begeleiding 
stemmen we natuurlijk met jou en je 
ouders/verzorgers af. 

Professionele vaklokalen 
Al vanaf leerjaar 1 ga je onder leiding 
van een vakdocent aan de slag in onze 
vaklokalen. We maken daar gebruik van 
professionele apparaten en materialen. 
Zo leer je op een hele praktische en 
realistische manier verschillende 
vaardigheden.

Samenwerking met bedrijven 
Leren door doen, gaat natuurlijk niet 
alleen in de professionele vaklokalen, 
maar ook op stages. In de onderbouw 

doen we mee met Westland On 
stage. In de bovenbouw ga je in beide 
leerjaren een periode stage lopen. Dat 
kan bijvoorbeeld bij een van de 150 
bedrijven waarmee wij samenwerken. 
Dat samenwerkingsprogramma gaat 
verder dan alleen stage lopen. De 
ondernemers van deze bedrijven geven 
ook gastlessen en bieden mogelijkheden 
voor bedrijfsbezoeken en praktische 
opdrachten.

Hotspot Technology
De Westland Hotspot Technology is een 
inspirerende ervaar-, experimenteer- en 
leeromgeving. Hier maak je spelenderwijs 
kennis met techniek en technologie 
en ga je samen met je klasgenoten 
werken aan uitdagende, gave projecten. 
Programmeren, een drone besturen, 
3D-printen? Je leert het op onze Hotspot!

Sport en cultuur
Sport jij graag? Of vind je het leuk bezig 
te zijn met cultuur? Ook dát vinden wij 
belangrijk. Daarom zijn er extra sport en 

cultuur mogelijkheden bij ons op school. 
In de sport-workshops kun je bijvoorbeeld 
kiezen voor boksen, dansen of klimmen. 
Of kies een cultuur-workshop voor alle ins 
en outs van het DJ-vak. Ook kun je met 
cultuur-workshops bijvoorbeeld naar het 
theater of een museum. En dit zijn maar 
een paar voorbeelden van wat je bij ons 
kunt doen met sport en cultuur. 

Wij doen ook mee met ‘Alleen jij bepaalt’. 
Je kunt daarmee tweemaal per week de 
mogelijkheid om na schooltijd mee te 
voetballen met het voetbalteam van school.

Aantal leerlingen per klas 
in schooljaar 2021/2022

Aantal leerlingen per klas 
in schooljaar 2021/2022

vmbo basis 

16

vmbo kader

19

vmbo basis/vmbo kader met 
extra ondersteuning

16

Aantal 1e klassen Aantal 1e klassen

Alles op een rij

404

Aantal leerlingen

100

Aantal leerlingen

70

Medewerkers

10

Medewerkers

Profilering

• Zorg en Welzijn (Z&W)
• Economie en  
 Ondernemen (E&O)
• Produceren, Installeren  
 en Energie (PIE)
• Bouwen, Wonen en  
 Interieur (BWI)
• MBO samenwerking
• Extra keuzevakken
• Convenanten/ 
 samenwerking bedrijven
• Professionele vaklokalen 

Niveau

• Vmbo basis
• Vmbo basis extra 
 ondersteuning
• Vmbo kader
• Vmbo kader extra 
 ondersteuning

Persoonlijke 
ontwikkeling 
door coaching

Extra 
(leer)ondersteuning

Extra aandacht voor

Maatwerk

Doen

Trots

Kernwaarden 

Samen

Professioneel

Uitdagend

Leuke weetjes
• Wist je, dat je ook je eigen fiets kan  
 laten nakijken?
• Wist je dat de kantine de gouden
 schaal voor gezonde en lekkere   
 schoolkantine heeft?
• Je kunt kiezen voor toffe workshops.

Kennismakingsdag

2022

30
juni

“De Westland 
Hotspot 

Technology is een 
inspirerende ervaar-, 

experimenteer- 
en leeromgeving.”

2

Kijk op de pagina van 
groep 8 en bereken 

de afstand.

Aandachtsgebieden

Leren keuzes maken door te kiezen 
voor maatwerklessen en workshops.

Locatie aan de Hoge Woerd Locatie aan de Lage Woerd

Bekijk hier alles over  
ISW Westland Vakcollege.
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Kleinschalig, eigentijds en betrokken: 
dat is waar wij voor staan bij ISW 
Irenestraat. Bij ontdek je jouw talenten 
en besteden we veel aandacht aan jouw 
persoonlijke ontwikkeling. Bij ons kun 
je in de eerste klas terecht voor twee 
niveaus: kader/mavo en mavo/havo. Na 
het eerste of tweede jaar stroom je door 
naar kader, mavo of havo.

Kleinschalig 
en eigentijds 

ISW Irenestraat is een kleinschalige 
school, waar een goede sfeer is die veilig 
en vertrouwd aanvoelt. Je merkt bij ons 
dat de overgang van jouw school naar 
onze school helemaal niet zo groot is; 
je voelt je hier snel thuis. ISW Irenestraat 
is ook een eigentijdse school: we lopen 
voorop met gepersonaliseerd leren en 
maken volop gebruik van Chromebooks. 

Flexrooster: (t)huiswerkvrij
We geven les in de klas. Daarnaast mag 
zelf kiezen hoe je de flexuren invult: er zijn 
algemene flexuren, vak-flexuren en stilte-
uren. Door ons flexrooster heb je meer 
begeleiding bij je huiswerk, extra uitleg of 
juist extra uitdaging. Soms betekent het 
zelfs dat je thuis bijna geen huiswerk meer 
hoeft te maken, omdat je dat al tijdens het 
flexuur hebt gedaan. 

Gepersonaliseerd leren
Door gepersonaliseerd te leren werk je 
bij de meeste vakken op je eigen manier, 
tempo en niveau aan de lesstof. Natuurlijk 
helpen we je daar goed bij: je hebt 
regelmatig een gesprek met jouw coach en 
dan kijken jullie samen wat er beter kan. 

Dakpanklassen 
Weet je nog niet precies welk niveau jij 
kunt halen? Bij ISW Irenestraat heb je twee 
jaar de tijd om dat te ontdekken. In de klas 
kader/mavo kijken we bij welke vakken 
je extra hulp nodig hebt om succesvol 
te kunnen zijn op de mavo. Kun jij het 
mavoniveau aan, maar is havo misschien 
ook haalbaar? Dan is de mavo/havo-
klas een goede keuze. Na het tweede 
schooljaar kun je bij ons op de mavo 
blijven of doorstromen naar 3 havo op 
ISW Gasthuislaan of ISW Hoogeland. 
Met speciale aansluitingslessen verloopt 
die overstap altijd heel soepel. 

Talentgroepen 
In de eerste en tweede klas kun je kiezen 
uit verschillende talentgroepen. Je kiest 
dan voor een periode van zeven weken 
een activiteit op het gebied van: 
• Sport 
• Techniek 
• Xplore (ontdekken en onderzoeken) 

DMB-academie: Dans, Muziek 
en Beeldend 
Hou je van dansen, muziek maken of op 
een andere manier creatief bezig zijn? 
Dan kun je bij ISW Irenestraat kiezen 
voor de DMB-academie (DMB staat voor 
Dans, Muziek en Beeldend). Je hoeft daar 
niet per se goed in te zijn: motivatie, 
doorzettingsvermogen en enthousiasme 
vinden we veel belangrijker! 

Voetbalklas 
Ben je gek op voetballen? Dan kun je in 
klas 1 en 2 meedoen aan onze voetbalklas. 
In plaats van een les Lichamelijke 
Opvoeding en de talentgroep, krijg je dan 
een aantal uur per week voetbaltraining 
van een gediplomeerde voetbaltrainer. Je 
hoeft trouwens geen voetbaltalent te zijn. 
Het gaat er vooral om dat je plezier hebt 
in het spel. Ben je erg sportief? Dan is het 
goed om te weten dat je in de bovenbouw 
kunt kiezen voor lichamelijke opvoeding 
als examenvak.

ISW Irenestraat
gepersonaliseerd leren KADER/MAVO - MAVO - MAVO/HAVO

“ISW Irenestraat is een 
 kleinschalige school, waar
 een goede sfeer is en die
 veilig en vertrouwd aanvoelt.”
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Maatschappelijk betrokken
Wij vinden het bij ISW Irenestraat 
belangrijk dat je ook verder kijkt dan 
school alleen: maatschappelijk betrokken, 
noemen we dat. Zo is er elk jaar een 
goededoelenactie en verzorgen we 
kerstpakketten voor mensen die dit 
kunnen gebruiken. Steeds als je meedoet 
aan een maatschappelijke activiteit, 
binnen of buiten de school, leggen 
we dat vast. 

Binnen- en buitenschoolse 
activiteiten 
We organiseren natuurlijk ook veel 
leuke activiteiten op ISW Irenestraat. 
We gaan op excursies, op kamp en op 
reis naar het buitenland en we bezoeken 
theatervoorstellingen.

“ Wij vinden het bij  
ISW Irenestraat  
belangrijk dat je  
ook verder kijkt  
dan school alleen.”

Aantal leerlingen per klas 
in schooljaar 2021/2022

mavo en mavo/havo

23
kader/mavo en mavo

23

Aantal 1e klassen

Alles op een rij

398

Aantal leerlingen

43

Medewerkers

Profilering

• Gepersonaliseerd leren
• 2-jarige brugperiode
• DMB academie
• Voetbalklas  

Niveau

• Kader/mavo
• Mavo
• Mavo/havo  

Kleinschalig

Eigentijds

Kernwaarden 

Betrokken 

Leuke weetjes
• Invloed op je rooster
• Minder vakken op een dag
• Veel digitaal werken
• Eigen chromebook

3
2

Kennismakingsdag

2022

30
juniKijk op de pagina van 

groep 8 en bereken 
de afstand.

Toekomst: 

• Nieuw gebouw 
• Tienercollege
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Bekijk hier alles over 
ISW Irenestraat.
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“ Bij ISW Sweelincklaan kun je terecht 
voor montessorionderwijs op  
mavo-, havo- en vwo-niveau.”

Bij ISW Sweelincklaan geven wij in een 
vertrouwde en gezonde omgeving, op 
een vooruitstrevende manier aandacht 
aan onze leerlingen, zodat zij als 
wereldburgers resultaten boeken voor 
nu en de toekomst. Van een kader/
mavo-advies tot en met vwo-advies ben 
je bij ons van harte welkom. 

I ♥ SWLN Een topsfeer zorgt 
voor topresultaat! 
ISW Sweelincklaan is een relatief kleine 
school, waar je kunt rekenen op veel 
persoonlijke aandacht, saamhorigheid 
en een uitstekende sfeer. Wij hebben 
een superleuk team van docenten – een 
goede mix van jong en oud! En bij veel 
van de bijzondere activiteiten die we 
organiseren (denk aan gamen, bakken, 
sporten en onze beroemde schoolfeesten) 
zijn zij ook van de partij!

Leerlingen zijn trots op ISW Sweelincklaan 
en om dat nog duidelijker te maken, 
hebben we een speciale ‘I love 
Sweelincklaan’-trui laten maken. Heb jij er 
binnenkort ook één? 

Kies je eigen route
Je kunt met ieder advies - van kader/
mavo tot en met vwo - bij ons terecht. 
Twijfel je nog tussen twee niveaus, dan is 
onze kader/mavo- of mavo/havo-brugklas 
een goed idee. Met een kader/mavo-

advies ben je welkom in onze mavoklas 
en kunt rekenen op extra begeleiding. 
In leerjaar 2 stroom je dan door naar 2 
mavo of naar 2 kader op het Vakcollege. 
Kun jij de mavo zeker aan en misschien 
wel het havoniveau halen? Dan kun je 
starten in de mavo/ havo-brugklas. Na 
het eerste schooljaar kun je bij ons op 
de mavo blijven of doorstromen naar 
havo 2 op ISW Gasthuislaan. Met speciale 
aansluitingslessen verloopt die overstap 
altijd heel soepel. 

Montessorionderwijs 
Sinds schooljaar 2020/2021 kun je bij 
ISW Sweelincklaan ook terecht voor 
montessorionderwijs op mavo-, havo 
en vwo-niveau. Bij montessorionderwijs 
kun je de vakken op je eigen niveau 
volgen. Deze onderwijsvorm past bij 
jou als je het fijn vindt, gewend bent én 
gemotiveerd bent om zelfstandig je werk 
te plannen en te maken en als je dat ook 
goed kunt. De docenten nemen meer de 
rol van coach op zich en er is tijdens de 
lessen vaak iets te kiezen hoe je dingen 
wilt leren en bewijzen. Ook zoeken we 
naar samenhang tussen de verschillende 
vakken. 

Leerlingbegeleiding
Wanneer je daar behoefte aan hebt, 
kunnen we je op verschillende manieren 
helpen. Bijvoorbeeld met onze 

leerpleincoach of de remedial teacher. Of 
maak gebruik van Leren onder toezicht: je 
kunt op school iedere dag tussen 14.00 en 
16.30 uur onder begeleiding je huiswerk 
maken en/of toetsen voorbereiden.

SWLN+ 
Met ons programma SWLN+ maken we 
je schooltijd nog leerzamer én leuker. 
We maken per week 2 uur vrij voor ‘leren 
leren’, maatwerk en XL-lessen. Met ‘leren 
leren’ helpen we je op weg met plannen, 
huiswerk maken, enzovoort. Tijdens de 
maatwerklessen ga je aan de slag met een 
vak waar je wat moeite mee hebt of waar 
je juist goed in bent en meer over wilt 
weten. 

En dan de XL-lessen: daarbij kun je elk jaar 
kiezen uit een wisselend en tof aanbod op 
het gebied van sport, creativiteit, techniek 
en algemene vorming. Denk bijvoorbeeld 
aan escaperoom bouwen, fotografie, 
kickboksen, zang, toneel en koken. Een 
mooie manier om te ontdekken wat je 
leuk vindt en waar je goed in bent. 

Profielkeuze mavo
Op de mavo besteden we het eerste 
leerjaar al aandacht aan LOB: Loopbaan 
Oriëntatie en Begeleiding. We helpen je 
te ontdekken wat je leuk vindt, waar je 
goed in bent en welk profiel daarbij past. 
Je kunt kiezen uit vier profielen. In het 

ISW Sweelincklaan
KADER/MAVO – MAVO – MAVO/HAVO 

MONTESSORI: MAVO - HAVO - VWO

“ De mavo van ISW Sweelincklaan  
behoort tot de beste mavo  
opleidingen van ons land.”
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eerste jaar staan die profielen tijdens vier 
speciale projecten een paar dagen lang 
centraal. We gaan dan bijvoorbeeld op 
bedrijfsbezoek, er komen gastsprekers 
en bij alle vakken is er extra aandacht 
voor dat profiel. We doen dat in nauwe 
samenwerking met ISW onderneemt. 

Anglia Engels 
Vind jij Engels best moeilijk of ben je er 
juist supergoed in? Je kunt bij ons op 
vrijwillige basis meedoen aan het Anglia-
programma en op je eigen niveau lessen 
volgen om er (nog) beter in te worden. 
Je sluit het lesprogramma af met een 
officieel Anglia-diploma. 

Tekenen als examenvak 
In de vierde klas kun je bij ISW 
Sweelincklaan tekenen als examenvak 
kiezen. Wanneer je na de mavo naar een 
creatieve opleiding wil, heb je daarmee 
een duidelijk streepje voor. 

De Sweelincklaan Parade 
Een van de hoogtepunten van het 
schooljaar is onze Sweelincklaan Parade: 
een festival vol leuke en leerzame 

activiteiten voor ouders, familie, vrienden 
en buurtgenoten. Alle leerlingen helpen 
hieraan mee en de opbrengst gaat naar 
een goed doel. 

Modern gebouw 
Je zou het van de buitenkant misschien 
niet zeggen, maar ISW Sweelincklaan 
heeft een heel modern schoolgebouw. We 
hebben bijvoorbeeld twee supermoderne 
leerpleinen en er zijn vergevorderde 
plannen voor de verbouwing van de aula 
en de gymzalen!

29

Aantal leerlingen per klas 
in schooljaar 2021/2022

Montessori 

26
mavo/havo

29
mavo

22

Aantal 1e klassen

564

Aantal leerlingen

61

Medewerkers

Kernwaarden 

Top sfeer 

Top resultaat

Vertrouwd  
en gezond

Aandacht

Vooruitstrevend

Wereldburgers

Leuke weetjes
• Jong en divers docententeam!
• Een eigen festival: De SWLN Parade!
• Waanzinnige examenresultaten!
• Mavo en Montessori in een school,  
 leren met en van elkaar!
• Een kleine school met veel 
 persoonlijke aandacht!
• Je mag hier echt jezelf zijn!

Kennismakingsdag

2022

30
juni

“Een van de 
hoogtepunten 

van het schooljaar is 
onze Sweelincklaan 

Parade.” 

1
3 3

Kijk op de pagina van 
groep 8 en bereken 

de afstand.

Niveau

• Kader/mavo
• Mavo
• Mavo/havo
• Montessori 
 (mavo, havo en vwo)

• Sterke mavo
• Montessori
• SWLN+
• Anglia  

Profilering

Je bent bij ons 
welkom met een 
basisschooladvies 
van kader/mavo tot 
en met VWO!

Bekijk hier alles over 
ISW Sweelincklaan.
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Bij ISW Hoogeland werken we samen 
aan degelijk, uitdagend onderwijs 
in een vertrouwde en moderne 
leeromgeving. Bij ons vind je mavo, 
havo en vwo in één gebouw. In 
het eerste jaar zijn er klassen op 
verschillende niveaus (mavo, mavo/
havo, havo/vwo, vwo). 

Vertrouwd 
ISW Hoogeland staat voor een vertrouwde, 
veilige en gezellige sfeer en wij zorgen 
ervoor dat je je snel thuis voelt. De 
brugklassers hebben een eigen plek in 
het gebouw. Hier volg je veel van de 
lessen, heb je een eigen kluisje en kom je 
regelmatig jouw docenten, je mentor, de 
leerlingcoördinator en de afdelingsleider 
tegen. Je mentor is tijdens het hele 
eerste jaar jouw vaste en vertrouwde 
aanspreekpunt. Ook je ouders/verzorgers 
leren de mentor kennen. Daarvoor nodigen 
we ze na de eerste schoolweek 
uit voor een MOL(Mentor-Ouders-
Leerling)-gesprek.

Chromebook 
ISW Hoogeland maakt gebruik van 
‘blended learning’. Daarmee bedoelen 
we dat we niet alleen boeken en papier 
gebruiken, maar ook computers. Vanaf  
klas 1 krijg je daarom een Chromebook 
(plus beschermhoes) in bruikleen en 
daardoor kunnen wij je de lesstof meer  
op maat aanbieden. 

Steunlessen en huiswerkuur
Vind je een vak lastig? Tijdens je 
mentorgesprek kun je aangeven dat je 
behoefte hebt aan extra ondersteuning. 
Dan kun je tijdens de steunlessen wat  
extra hulp krijgen of gebruikmaken van  
ons huiswerkuur. Je kunt dan op school 
aan je huiswerk werken en je leert dat 
beter plannen.

Engels, Frans, Duits en 
Spaans 
Bij  ISW Hoogeland is er volop aandacht 
voor andere talen. Engels is verplicht en 
daarnaast maak je in de eerste klas kennis 
met nog drie moderne vreemde talen: 
Frans, Duits en Spaans. Leuk toch? Aan het 
einde van het jaar kies je met welke twee 
of drie daarvan je in klas 2 verder wilt. 

Cambridge Engels 
Goede beheersing van de Engelse taal 
wordt steeds belangrijker. Daarom 
bieden wij havo- en vwoleerlingen de 
mogelijkheid om in plaats van de reguliere 
lessen Engels, het programma Cambridge 
Engels te volgen. Je kunt daarmee twee 
internationaal erkende certificaten halen 
en daarmee leg je een uitstekende basis 
voor een studie in het buitenland of een 
Engelstalige vervolgopleiding. Wil je het 
Cambridge-programma volgen, dan moet 
je daarvoor wel eerst een intake doen.

Onderzoeken en Ontwerpen 
(O&O), Technologie en 
Toepassing (T&T) 
ISW Hoogeland is een officiële Bèta 
Challenge School (mavo) en een 
Technasium (havo en vwo). Alle 
eerste- en tweedejaars mavo- en 
mavo/havoleerlingen, krijgen het vak 
Technologie en Toepassing. Doe je 
havo of vwo, dan heb je in de eerste klas 
het vak Onderzoeken en Ontwerpen. 
Mavoleerlingen die eindexamen doen 
in Technologie en Toepassing, leggen 
daarmee een mooie basis voor een 
technische MBO-opleiding. Havo- en 
vwoleerlingen met belangstelling 
voor techniek kunnen kiezen voor het 
Technasium en eindexamen doen in het 
vak Onderzoeken en Ontwerpen. 

vwoMAX 
Wanneer je vwo doet en dat gaat je 
gemakkelijk af, dan kun je in het tweede 
leerjaar kiezen voor vwoMAX. Op 
de zogenaamde MAXmiddag krijg je 
bijvoorbeeld les over sterrenkunde of 
criminologie. Sommige andere vakken 
volg je dan een uurtje minder. Uniek aan 
vwoMAX is dat we samen met jou  
bekijken bij welke vakken je dat uurtje  
wel kunt missen.  

ISW Hoogeland
technasium

“ISW Hoogeland is een
 moderne school en wij    
 volgen en onderzoeken
 de meest recente 
 onderwijsontwikkelingen.”

MAVO - MAVO/HAVO - HAVO/VWO - HAVO/VWO CAMBRIDGE - VWO - VWO CAMBRIDGE
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Volop activiteiten 
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen 
zich op allerlei vlakken ontplooien. Daarom 
kun je bij ISW Hoogeland meedoen en 
meewerken aan tal van projecten en 
activiteiten. We hebben bijvoorbeeld de 
projecten Mediawijsheid en Pesten doet 
pijn, we gaan naar het Archeon en er zijn 
twee sportdagen en een activiteitendag. En 
wist je dat we op school een musicalgroep 
hebben? Volop tijd voor plezier dus!

Kick-off-dagen
Speciaal voor brugklassers organiseren 
we in de eerste schoolweek de ‘kick-off-
dagen’. Je leert de school én je klasgenoten 
dan goed kennen. We doen heel veel leuke 
dingen en je voelt je daardoor al snel thuis 
op je nieuwe school. 

“Wij vinden het 
belangrijk dat 

leerlingen zich op 
allerlei vlakken 

ontplooien.” 

Aantal leerlingen per klas 
in schooljaar 2021/2022

havo/vwo 

25
vwo

25
mavo/havo

27
mavo

Aantal 1e klassen

Alles op een rij
1818

Aantal leerlingen

195

Medewerkers

Aandachtsgebieden

Profilering

• Technasium
• Cambridge Engels 
• Bèta Challenge
• VwoMAX 

Niveau

• Mavo
• Mavo/havo
• Havo/vwo
• Vwo

• Plannen tijdens  
 mentorlessen
• Welzijn van de leerlingen
• Groepsvorming
• Het beste uit de  
 leerlingen halen

Samen

Degelijk 

Kernwaarden 

Uitdagend
Vertrouwd

Modern

Leuke weetjes

• Oriëntatie op de moderne 
 vreemde talen is nu mogelijk.
• Nu ook Cambridge Engels in de  
 havo klassen.
• Kick off eerste schoolweek, 
 een kennismakingsweek 
 boordevol activiteiten!

Kennismakingsdag

2022

30
juni

4

7

3

Bij voldoende 
aanmeldingen hebben 
we volgend jaar weer 

een mavo klas!

Kijk op de pagina van 
groep 8 en bereken 

de afstand.

Plannen tijdens  
mentorlessen

Welzijn van  
de leerlingen

Groepsvorming

Het beste uit de  
leerlingen halen

Aandachtsgebieden

Bekijk hier alles over 
ISW Hoogeland.
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“ Wil jij het optimale uit 
 jezelf halen? Dan ben je 
 bij ons in goede handen.”

Vertrouwd, Vooruitstrevend en Talent-
gericht: deze drie woorden staan bij 
ISW Gasthuislaan centraal. Wij zorgen 
voor een fijne, veilige sfeer en daardoor 
voel jij je snel thuis op je nieuwe school. 
We vinden het ook belangrijk dat jij je 
talenten ontdekt en verder kunt ont-
wikkelen. Wil jij het optimale uit jezelf 
halen? Dan ben je bij ons in  
goede handen. 

Vertrouwd 

Leerling in Beeld
ISW Gasthuislaan is een fijne, veilige 
plek en we begeleiden je goed tijdens je 
hele schoolcarrière. Bijvoorbeeld met de 
methode Leerling in Beeld. De mentoren 
en Leerjaarcoördinator houden daarbij 
onder meer jouw cijfers, je verzuim en 
sociaal-emotionele aspecten goed in de 
gaten. Zien we dat het niet zo lekker gaat? 
Dan komen we snel in actie. 

Huiswerklas 
Vind je het lastig om je huiswerk goed 
te plannen of heb je thuis geen rustige 
studieplek? Maak dan gebruik van onze 
huiswerkklassen. 

Vooruitstrevend 

Modern onderwijs 
Wij zijn een moderne school en 
daarbij past een moderne, flexibele 
onderwijsmethode. We hebben gekozen 
voor het onderwijsconcept 4M: Maatwerk, 
Monolessen, Multilessen en Mentor. 
De mentor heeft een belangrijke rol en 
begeleidt jou zorgvuldig. De Monolessen 
zijn de klassikale lessen en bij Multilessen 
werken vakken vaak samen aan hetzelfde 
thema. En dan is er de M van Maatwerk. 
Omdat geen leerling hetzelfde is, bieden 
wij veel maatwerk aan. Onder maatwerk 
vallen alle steun- en talentlessen. In 
overleg met je ouders/verzorgers en 
je mentor mag je zelf een deel van je 
lesrooster bepalen. Dat geeft jou de 
ruimte om je talenten te ontdekken, te 
ontwikkelen en optimaal te benutten. 

Anglia Engels 
Een goede beheersing van de Engelse taal 
is voor jouw toekomst heel belangrijk. 
Daarom kun je bij ons meedoen met het 
Anglia-programma. Je bereidt je dan 
voornamelijk in je eigen tijd voor op een 
officieel Anglia-examen dat past bij jouw 
niveau. 

Olympiadeschool 
Ben je een kei in wiskunde, informatica, 
aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde 

of biologie? Dan kun je misschien wel 
meedoen aan een Olympiade. Dat 
zijn landelijke en zelfs internationale 
wedstrijden waar onze school aan 
deelneemt. Tof toch? 

Netwerk van topstudenten 
ISW Gasthuislaan is partner van Socrates, 
een netwerk van topstudenten. Als jij met 
een 7,5 of hoger afstudeert, kunnen wij je 
als lid inschrijven. Dan kun je deelnemen 
aan interessante activiteiten en/of hulp 
krijgen bij het vinden van een stage. 

ISW onderneemt
Voor de invulling van ons lesprogramma 
en onze maatwerklessen maken wij 
gebruik van de kennis en ervaring van ISW 
onderneemt. Zij zorgen bijvoorbeeld voor 
interessante gastlessen. 

Talentgericht 

Gymnasium
Bij veel studies is het een voordeel 
als je gymnasium hebt gedaan, denk 
bijvoorbeeld aan geneeskunde, biologie, 
rechten, maar ook aan filosofie en studies 
over taal en cultuur. Houd je meer van 
exacte vakken? Ook dan is het volgen 
van Latijn en Grieks voor jou een echte 
aanrader!

HAVO/VWO - ATHENEUM - GYMNASIUM - VWO-PLUSISW Gasthuislaan
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Vwo-plus 
Gaat leren je gemakkelijk af? Dan heb je 
vast het advies gekregen om atheneum 
of gymnasium te gaan doen. Wanneer je 
daarbij nog wel wat extra uitdaging kunt 
gebruiken, is vwo-plus een goede keuze. 
Je volgt dan het extra vak Cultuur & 
Wetenschap. Wil je weten wat gymnasium 
en/of vwo-plus inhoudt? Schrijf je dan 
in voor een of meerdere van onze 
masterclasses (zoals Programmeren, 
Chinees of Wiskunde). Je vindt het rooster 
en het inschrijfformulier op onze website 
onder het kopje ‘Groep 8’. 

Hoogbegaafd 
Ook goed om te weten: wanneer je 
hoogbegaafd bent, kun je op onze 
school rekenen op extra aandacht en 
extra uitdagingen. We hebben voldoende 
expertise in huis om je bij te staan. 

Kunst en cultuur 
Bij ISW Gasthuislaan besteden we veel 
aandacht aan kunst en cultuur. We 
organiseren dansdagen en concerten en 
we bezoeken regelmatig musicals, films 
en voorstellingen. We werken samen 
met het Scapino Ballet en Westland 
Cultuurweb en kunnen je daardoor 
bijvoorbeeld professionele dans- en 
dramalessen aanbieden. We hebben ons 
eigen productiehuis ‘Play Now’ waarbij 
onze school samenwerkt met Westlandse 
cultuurorganisaties Koperen Kees en 
Muziekmeesters.  

Sport en topsport 
Sportliefhebbers zijn bij ISW Gasthuislaan 
helemaal op hun plek. We organiseren 
regelmatig sporttoernooien, we doen 
mee aan buitenschoolse toernooien en 
we hebben zelfs een eigen fitnessruimte 
waar je (vanaf klas 4) onder begeleiding 
kunt komen sporten. In de bovenbouw 
kun je bij ons het vak Bewegen, Sport 
en Maatschappij kiezen. Doe jij een 
sport op topniveau? Wij zorgen ervoor 
dat jij je sportcarrière goed met school 
kunt combineren. Samen met jou en je 
ouders/verzorgers stippelt onze topsport-
coördinator een persoonlijk plan voor je uit.

Aantal leerlingen per klas 
in schooljaar 2021/2022

Aantal 1e klassen

Alles op een rij

Kijk op de pagina van 
groep 8 en bereken 

de afstand.

gym

29
atheneum

22
havo/vwo

26

1024

Aantal leerlingen

106

Medewerkers

Profilering

• Kunst, cultuur 
 en sport
• Maatwerklessen  
 (steun en talent)
• Anglia Engels
• HBO samenwerking
• WO samenwerking 

Niveau

• Havo/vwo
• Atheneum 
• Gymnasium
• Vwo-plus

Maatwerk en talent 

Kunst, Cultuur  
en Sport

Extra aandacht voor

Aandachtsgebieden

Vertrouwd
Vooruitstrevend

Talentgericht

Kernwaarden 

Kennismakingsdag

2022

30
juni

Leuke weetjes

•  We hebben ons eigen productiehuis 
(PLAY NOW) hebben in samenwerking 
met Koperen Kees en Muziekmeesters.

• Wist je dat er meerder topsporters op   
 ISW Gasthuislaan hebben gezeten?

“Sportliefhebbers 
zijn bij ISW 

Gasthuislaan 
helemaal op 

hun plek.”

5

21

Bekijk hier alles over 
ISW Gasthuislaan.
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Yvonne van Santen is projectleider van ISW 
onderneemt. Met andere woorden: zij regelt 
en bedenkt heel veel dingen die daarmee te 
maken hebben. We vroegen haar om er eens 
wat meer over te vertellen. 

Hoi Yvonne. Wat is 
ISW onderneemt?
“Kort gezegd, 
helpen we daarmee 
leerlingen om een 
goed beeld te krijgen 
van wat ze later 
kunnen worden. We 
kennen allemaal de 
bekende beroepen 
als verpleger, 
kapper, juf of 
tandarts, maar er 
is natuurlijk nog 
veel meer. Er zijn 

heel veel beroepen waarvan je vast niet precies weet wat het 
betekent. En er zijn ook heel veel bedrijven waarvan je nog nooit 
gehoord hebt. Wij laten je daarmee kennismaken en zo kun je 
ontdekken wat er leuk aan dat vak of dat bedrijf is. En je kunt 
alvast een beetje ervaren of dat beroep of bedrijf bij jou past. We 
willen ook graag laten zien hoe leuk en interessant het is om in 
Westland te werken.”

Werken in Westland: bedoel je dan werken in de kas?
“Dat kan natuurlijk, maar er gebeurt hier nog veel meer. Ook 
als je een technisch beroep kiest, iets met transport wil doen, 
een eigen bedrijf wil starten of bijvoorbeeld handig bent met 
computers, kun je hier aan de slag. We hebben in Westland 
veel bedrijven die hele bijzondere dingen maken en uitvinden. 
Daar werken, is hartstikke cool. Met ISW onderneemt leer je die 
bedrijven kennen. En hoe leuk is het als je later niet alleen lekker 
in Westland kan wonen, maar hier ook kan werken?”

“We hebben ook een  
programma om de talenten van 

leerlingen verder te ontwikkelen.”

 les krijgen met de ramen open!

Wat merk ik in klas 1 van ISW 
onderneemt?
“Ik zeg weleens dat wij bij ISW lesgeven ‘met de ramen 
open’. Daarmee bedoel ik dat we steeds naar de praktijk kijken 
en dat begint al in klas 1. Bij alle vakken leggen we zo vaak 
mogelijk de link met de praktijk. Een voorbeeld? Met biologie ga 
je misschien wel naar het bedrijf Rijk Zwaan om daar proefjes te 
doen. Of met aardrijkskunde komt iemand les geven die werkt 
bij een bedrijf dat zonnepanelen maakt. Je gaat af en toe met de 
hele klas op excursie naar een of meer bedrijven en er komen 
regelmatig gastsprekers. We organiseren ook themaweken. 
Zo hebben we weleens een week lang alles rondom toerisme 
gedaan. Dan ontdek je waarom het zo belangrijk is dat je Engels 
leert of een andere vreemde taal.

Als je op jouw school kunt kiezen voor keuzevakken of XL-lessen, 
dan kun je daar ook met ISW onderneemt aan de slag. Je kunt 
dan hele toffe dingen doen. We hebben bijvoorbeeld voor het 
onderwerp ‘leren presenteren’ de WOS uitgenodigd. Mochten 
leerlingen zelf voor de camera iets presenteren. Superleuk!”

En doen jullie nog meer?
“We hebben ook een programma om de talenten van leerlingen 
verder te ontwikkelen. Als je buiten de gewone lesuren nog 
wat meer wil doen of leren, dan kan dat. Je gaat bijvoorbeeld 
zes weken lang op woensdagmiddag met een groepje bij een 
bedrijf aan een opdracht werken. Voor zo’n project moet je eerst 
solliciteren en laten zien dat je het heel graag wil. Na afloop krijg 
je dan een certificaat.”

Ga je na klas 1 nog verder met ISW onderneemt?
“Reken maar van yes! In alle jaren blijven we op deze manier 
aan jouw ontwikkeling en toekomst werken. We doen dit nu al 
vier jaar en leerlingen zijn er heel enthousiast over. En het gaat 
zelfs door als je van school bent. Voor oud-studenten, ‘alumni’ 
met een moeilijk woord, is er AlumnISW. Als je daar lid van bent, 

Weet jij al wat je later wilt worden? Dat is fijn! Maar  
de kans is best groot dat je nog geen flauw idee hebt.  
Wij snappen dat heel goed. Er is ook zoveel te kiezen.  
Misschien wil je ‘iets’ met techniek, met cijfers, met taal, 
met mensen of juist met dieren. Maar wat dan precies?  
Wat past bij jou, waar ben je goed in en welke vakken heb je 

dan nodig? Geen paniek! Bij ISW gaan wij je 
helpen om de juiste keuzes te maken. Dat doen 
we op een manier die echt uniek is en waar veel 
andere scholen jaloers naar kijken.  
We noemen dat: ISW onderneemt. blijven wij je helpen. Je kunt dan bijvoorbeeld meedoen met 

een workshop over LinkedIn of over presenteren. Of misschien 
kunnen wij je helpen aan een goed stageadres.”  

Zijn er veel bedrijven die meewerken aan ISW onderneemt?
“Nou en of! Dat zijn er nu al meer dan 300 en dat worden er 
steeds meer. Het leuke is dat het allemaal heel verschillende 
bedrijven zijn: van tuinbouwbedrijven tot reisbureaus en 
van kappers tot accountantskantoren. Het zijn bijna allemaal 
bedrijven in Westland, maar ook een paar daarbuiten. 
Bijvoorbeeld omdat we hier nu eenmaal geen ziekenhuis of 
haven hebben. Misschien werkt jouw moeder of vader wel bij 
een bedrijf dat ook mee wil doen. Dat is fijn, want we zijn altijd 
op zoek naar meer!”

Hebben andere scholen ook zo’n soort activiteit?
“Nee, ISW is hiermee echt uniek. Andere scholen zijn vaak best 
jaloers op ons. Zij willen ook graag zoiets, maar vinden het lastig 
om het voor elkaar te krijgen. Dat is wel het mooie van Westland: 
bedrijven doen heel graag mee en 
vinden het echt leuk om leerlingen 
op bezoek te krijgen of om zelf wat 
te komen vertellen op school. Wij 
zijn daar ontzettend blij mee.”

www.iswonderneemt.nl
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