
Alles wat je wilt weten 
over jouw nieuwe school 
2023-2024



Leren = leuk!
School saai? Dacht ’t niet. 
De tijd van je leven begint hier.
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Hoi toekomstige 
brugklasser!
Over een paar maanden zeg jij de basisschool 
gedag en ga je naar het voortgezet onderwijs. 
Weet je al welke school het wordt? Wij vinden 
het hartstikke leuk dat je voor ISW kiest. 
Je kunt met elk advies bij ons terecht.

In deze folder stellen we onze zes scholen kort
aan je voor. Maar natuurlijk wil je nog veel meer 
weten. Kijk daarom op www.groep8.isw.info.
Je vindt daar heel veel informatie over de 
verschillende scholen, je kunt er leuke fi lmpjes 
bekijken en je kunt meteen even checken hoe 
ver je moet fi etsen naar je toekomstige school. 
Handig toch? En kom vooral ook naar onze 
open dagen om sfeer te proeven!

Zien we jou volgend jaar op ISW? Tot dan!

 Open Huis
Wij organiseren op alle ISW-locaties een Open Huis. Dé gelegenheid om met 
je ouders/verzorgers sfeer te komen proeven en alvast rond te dwalen op je toekomstige 
school. Onderstaand zie je op welke data wij de deuren open zetten. 
Kijk op de website www.isw.info/openhuis voor adressen, tijden en actuele informatie. 

 ISW Sweelincklaan – Dinsdag 24 januari 2023

 ISW Irenestraat – Zaterdag 28 januari 2023

 ISW Westland Praktijkcollege – Woensdag 1 februari 2023

  ISW Westland Vakcollege – Woensdag 1 februari 2023

(locatie Hoge Woerd en locatie Lage Woerd)

 ISW Gasthuislaan – Dinsdag 7 februari 2023

 ISW Hoogeland – Vrijdag 10 februari 2023

Scan voor 
meer info



Leer jij beter in de praktijk en ben je 
liever met je handen bezig? Dan is ISW 
Westland Praktijkcollege echt wat voor 
jou. In onze kleine klassen krijg je veel 
persoonlijke aandacht en wanneer dat 
nodig is, ook extra hulp.

Bij ISW Westland Praktijkcollege vinden we 
het belangrijk dat je een goede start maakt. 
Daarom kijken we goed wat het beste bij 
jou past: PrO-basis of PrO-plus. PrO-basis 
is een goede keuze als je na deze school 
direct wil gaan werken. PrO-plus is vooral 
geschikt als nog niet helemaal duidelijk is  
of VMBO haalbaar is voor jou. 

Leren in de praktijk
Je volgt bij ons de vakken Nederlands, 
rekenen, Engels en burgerschap. Daarnaast 
heb je vakken als techniek, plant & dier, 
zorg & welzijn, praktische vaardigheden 
en lichamelijke opvoeding. Bij veel lessen 
werk je lekker met je handen. Samen met je 
mentor bepalen we wat jouw doelen zijn en 
maken we een leerplan voor jou. 

Op weg naar de praktijk
Bij ISW Westland Praktijkcollege bereiden 
we je goed voor op de toekomst. Je krijgt 
vanaf klas 2 bijvoorbeeld arbeidstraining 
en in klas 4 ga je stages lopen. We helpen 
je ook om te ontdekken wat de beste 
vervolgstap is na deze school.  

  Kernwaarden:  
  • Talentgericht  

  • Kleinschalig  

  • Betrokken  

Bij ISW Westland Vakcollege is het motto 
‘leren door doen’. Vanaf dag één krijg 
je al verschillende praktische vakken. 
Maatwerk en persoonlijke aandacht 
vinden wij daarbij heel belangrijk. Er is op 
onze school een fijne, vertrouwde sfeer.

In de eerste klas krijg je les in de vier 
profielen: Bouwen, wonen & interieur 
(BWI), Economie & Ondernemen (E&O), 
Produceren, installeren & energie (PIE) en 
Zorg & Welzijn (Z&W). In de tweede klas kies 
je voor twee profielen en in de derde klas 
kies je jouw eindexamenprofiel. Naast de 
vakken die bij het profiel horen, krijg je ook 
algemene vakken, zoals Nederlands, Engels 
en wiskunde. En we organiseren ook nog 
eens allerlei coole workshops. 

Prachtige vaklokalen
Je kijkt je ogen uit in onze prachtige 
vaklokalen. Met hulp van deskundige 
docenten en professionele apparaten 
en materialen leer je daar verschillende 
praktische vaardigheden. Denk bijvoorbeeld 
aan metaal bewerken en koken. Maar we 
hebben ook een winkel, een restaurant 
en een kantoor nagebouwd. Je gaat daar 
zoveel leren!

Doorstromen
Ben je geslaagd? Yesss! Dan kun je 
doorstromen naar het mbo. Met het 
diploma vmbo-basis kun je naar  
mbo-niveau 2 en met het diploma  
vmbo-kader naar mbo-niveau 3 of 4.

  Kernwaarden:  
  • Doen  

  • Trots  

  • Samen  

  • Professioneel  

  • Uitdagend  

‘ In de Technotheek 
Westland maak je 
spelenderwijs kennis 
met techniek  
en technologie.’

‘ Je leert steeds  
meer zelf doen op het 
gebied van wonen, 
werken, vrije tijd en 
burgerschap.’

Aantal leerlingen

480

Aantal medewerkers

68

Aantal leerlingen

177

Aantal medewerkers

39

Niveau: Praktijkonderwijs – basis en plus Niveau: Vmbo bl – vmbo kl 

Lees meer Lees meer

ISW Westland Praktijkcollege
ISW Westland Vakcollege

Aantal eerste klassen

3 e1
Aantal eerste klassen

8 e1



ISW Sweelincklaan is een relatief kleine 
school, waar je kunt rekenen op veel 
persoonlijke aandacht en een uitstekende 
sfeer. 

Mavostroom (kader/mavo – 
mavo – mavo/havo)
Wij zijn al jaren één van de beste 
mavoscholen in het land. Wij hebben 
bij ISW Sweelincklaan ook twee 
dakpanklassen: kader/mavo en mavo/havo. 
Dat is vooral fijn als er nog twijfel is tussen 
twee niveaus. Je kunt dan tijdens het eerste 
jaar ontdekken wat bij je past. 

Montessoristroom (mavo, 
havo en vwo)
Wil je graag montessorionderwijs volgen, 
dan is ISW Sweelincklaan een prima 
keuze. Deze onderwijsvorm past bij jou 
als je gemotiveerd en er goed in bent om 
zelfstandig je werk te plannen en te maken. 
Leerlingen met mavo-, havo- en vwo-
advies zitten in één klas. We stimuleren 
zelfstandigheid en creativiteit door de 
manier van werken en de specifieke 
opdrachten. 

XL-lessen
Hoe lijkt het je om een paar keer per jaar 
bijzondere lessen te volgen, zoals fotografie, 
kickboksen of koken? Dat kan tijdens onze 
XL-lessen. Je kiest drie keer per jaar een 
XL-onderwerp en daar horen dan steeds 
zes lessen van twee uur bij. We hebben een 
wisselend aanbod op het gebied van sport, 
creativiteit, techniek en algemene vorming. 
Dat worden supertoffe uurtjes!

  Kernwaarden  
  • Aandacht  

  • Topsfeer  

  • Topresultaat  

  • Vertrouwd en gezond  

  • Vooruitstrevend  

  • Wereldburgers  

ISW Irenestraat is een kleinschalige 
school met modern onderwijs waar jij 
je snel thuis zal voelen. Natuurlijk 
vinden wij leren belangrijk, maar ook 
jouw persoonlijke ontwikkeling verdient 
veel aandacht. Daarom doen we bij 
ISW Irenestraat meer dan leren alleen. 
Zo heeft iedere leerling regelmatig 
gesprekken met zijn coach. 

Je kunt bij ons bij de meeste vakken 
op je eigen manier, tempo en niveau 
aan de lesstof werken. We noemen dit 
‘gepersonaliseerd leren’. Naast de klassikale 
uren heb je bij ons ook ‘flexuren’ Die kun 
je zelf invullen en bijvoorbeeld gebruiken 
voor extra uitleg, voor begeleiding bij je 
huiswerk of juist voor extra uitdaging.

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 
of Xplore (ontdekken en onderzoeken). 
Hou je van dansen, muziek maken of op 
een andere manier creatief bezig zijn? 

Dan kun je op ISW Irenestraat kiezen voor 
de DMB-academie (DMB staat voor Dans, 
Muziek en Beeldend). Of ben je juist gek 
op voetballen? Doe dan mee aan onze 
voetbalklas en train een aantal uur per week 
met onze gediplomeerde voetbaltrainer.  
Zo leuk kan school dus zijn!

  Kernwaarden:  
  • Kleinschalig  

  • Eigentijds  

  • Betrokken  

‘ Bij ons heb je twee 
jaar de tijd om te 
ontdekken welk 
niveau bij je past.’

646

Aantal leerlingen

65

Aantal medewerkers

408

Aantal leerlingen

45

Aantal medewerkers

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

‘ Bij ons kun je zijn wie  
je bent en worden  
wat je wilt!’

Lees meer Lees meer

ISW Irenestraat ISW Sweelincklaan

Aantal eerste klassen

5 e1
Aantal eerste klassen

7 e1



Bij ISW Hoogeland krijg je van ons een 
Chromebook. Daardoor kunnen we je  
de lesstof meer op maat aanbieden.  
Maar we werken ook met boeken.  
Een mooie mix dus!

Aandacht voor vreemde talen  
In de eerste klas maak je kennis met 
maar liefst vier vreemde talen: Engels, 
Frans, Duits en Spaans. Vanaf  schooljaar 
2023/2024 kun je op alle niveaus 
kiezen voor Engels Cambridge en een 
 internationaal certificaat voor Engels  
halen. Dat is superfijn als je later in  
het  buitenland wilt studeren of een  
Engelstalige  vervolg opleiding kiest.

Aandacht voor technologie en 
design
ISW Hoogeland is een officieel  Technasium. 
We besteden veel aandacht aan 
 technologie en design. Alle mavoleerlingen 
volgen vanaf leerjaar 1 het vak Technologie 
en Toepassing en doen daar na vier jaar 
examen in.  Doe je havo of vwo, dan heb  
je in de eerste klas het vak Onderzoeken  
en Ontwerpen. Ook in dit vak kun je 
 examen doen.

vwoMAX 
Wanneer je vwo doet en dat gaat je 
gemakkelijk af, dan kun je in het tweede 
leerjaar kiezen voor vwoMAX. Ben je goed 
in een vak? Dan kun je bij vwoMAX een 
uur ‘skippen’ als de docent dat ook goed 
vindt. En op onze MAXmiddagen krijg je 
 bijvoorbeeld les over sterrenkunde,  
Japans of criminologie. Hoe tof is dat?

  Kernwaarden  
  • Samen  

  • Degelijk  

  • Uitdagend  

  • Vertrouwd  

  • Modern  

Bij ISW Gasthuislaan zorgen we voor  
een fijne, veilige sfeer waarin je je 
talenten ontdekt en ontwikkelt. Er is 
extra uitdaging op het gymnasium en 
bij vwo-plus en veel aandacht voor 
kunst & cultuur, sport en topsport.

Maatwerk
Omdat geen leerling hetzelfde is, bieden 
wij maatwerk aan. Zo volg je tijdens 
maatwerkuren steun- en talentlessen:  
steunlessen voor vakken die je lastig 
vindt en talentlessen voor vakken waar 
je goed in bent of die je superinteressant 
vindt. Daarnaast kun je meedoen met 
het Anglia-programma om je Engels te 
versterken. Je bereidt je voor in je eigen 
tijd op het Anglia-examen en ook je ouders, 
broer of zusje kunnen meedoen. 

Gymnasium
ISW Gasthuislaan is het enige gymnasium 
in regio Westland. Bij veel studies is het een 
voordeel als je gymnasium hebt gedaan 
zoals bij geneeskunde en rechten, maar ook 
voor filosofie en studies over taal en cultuur. 
Houd je meer van exacte vakken? Ook dan 
is het volgen van Latijn en Grieks een echte 
aanrader.

VWO-plus
Sommige atheneum- en gymnasium-
leerlingen kunnen nog wat extra uitdaging 
gebruiken. Op ISW Gasthuislaan kun je dan 
kiezen voor vwo-plus. Je krijgt dan ook het 
vak Cultuur & Wetenschap. Dat is weer een 
mooie basis voor een universitaire studie.

Kernwaarden 
   • Vertrouwd  

   • Vooruitstrevend  

   • Talentgericht  

‘ De brugklas heeft een 
eigen plek. Je ziet 
elkaar bij de kluisjes. 
Gezellig!’

‘ Samen met je mentor 
kies je voor de juiste 
steun- of talentlessen.’  

1074 1081802 216

Aantal leerlingen Aantal medewerkersAantal leerlingen Aantal medewerkers

   
Mavo – mavo Cambridge NIEUW – mavo/havo – 
mavo/havo Cambridge NIEUW – havo/vwo – havo/vwo 
Cambridge – vwo – vwo Cambridge

Niveau:  
Havo/vwo – atheneum (plus) – gymnasium (plus)

Lees meer Lees meer

ISW Hoogeland ISW Gasthuislaan

Aantal eerste klassen

13 e1
Aantal eerste klassen

7 e1



Aanmelden

Wil jij volgend bij ons op school komen? Leuk! 
Voor het schooljaar 2023/2024 kun je aanmelden tot:

15 februari 2023 voor praktijkonderwijs

8 maart 2023 voor vmbo, mavo, havo en vwo.

Je ouder(s)/verzorger(s) kunnen jou bij het ISW aanmelden via 
onze website www.isw.info/aanmelden. Hier vind je het digitale 
 aanmeldformulier en meer informatie. Via de basisschool ontvang  
je ook een aanmeldformulier wat je naar ons kunt opsturen. 

Toelating

Zit je op een basisschool in het 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 
 Cambridge Engels-klas geplaatst worden of meld je je aan voor 
montessorionderwijs, dan vragen we je daarvoor eerst mee te  
doen met de selectieprocedure.

Meld je 
nu aan

 Aanmelden   & toelating 

ISW
onderneemt
Weet jij al wat je later wilt worden? Dat is fijn! Maar de kans is 
best groot dat je nog geen flauw idee hebt. 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.

Bij ISW onderneemt werken we samen met meer dan 300  bedrijven: 
van tuinbouwbedrijven tot reisbureaus en van kappers tot 
 accountantskantoren. We gaan bijvoorbeeld op excursie naar zo’n 
bedrijf, iemand komt bij ons een gastles geven of je werkt met een 
groepje aan een praktijkopdracht voor het bedrijf. Zo leer je veel 
 verschillende beroepen en veel verschillende bedrijven kennen.  
En dat helpt weer om het juiste profiel of vakkenpakket te kiezen.  
Maar minstens zo belangrijk: het is ook superleuk om op deze  manier 
les te krijgen. Les krijgen met de ramen open, noemen we dat.

‘ Wij hebben ook een 
programma om 
talenten van leerlingen 
verder te ontwikkelen.’

Lees meer 
over onze 
activiteiten



‘ISW zes verschillende 
scholen heeft en veel 
verschillende soorten
onderwijs?’

je dat?
Wist

‘ Elke klas een eigen 
 mentor of coach heeft, 
 bij wie je altijd terecht 
 kunt?’

•  Wij meedoen 
aan landelijke en 
internationale 
Olympiades?

•  Je bij ons verschillende 
certifi caten kunt halen? 
Zoals een heftruckcertifi caat 
of omgaan met een 
motormaaier?

•  Wij onze school aan 
moderniseren zijn en we 
binnenkort nieuwe gymzalen 
krijgen en een nieuwe 
voetbalkooi op het 
schoolplein? 

ISW Westland Vakcollege
ISW Sweelincklaan

ISW Irenestraat ISW Hoogeland
ISW Westland Praktijkcollege

ISW Gasthuislaan

•  Je bij ons verschillende 
certifi caten kunt halen? 
Zoals een heftruckcertifi caat 
of omgaan met een 
motormaaier?

ISW IrenestraatISW Westland Praktijkcollege

ISW Gasthuislaan

Wist je dat?
Wist je dat?

Wist je dat?

•  Wij extra hulp bieden 
aan leerlingen met 
bijvoorbeeld dyslexie 
of autisme?

•  Je een deel van 
het rooster zelf 
kunt kiezen?

•  Wij met 150 bedrijven 
samenwerken voor 
gastlessen, stages, 
bedrijfsbezoeken en 
praktijkopdrachten?

•  Je bij ons Lichamelijke 
Opvoeding als 
examenvak 
kunt kiezen?

•  Je bij ons een 
topsportcarrière 
kunt combineren 
met school?

•  Wij in samenwerking 
met MBO Westland 
een MBO1 techniek 
aanbieden op onze 
school?

•  En dat bij ons ook 
Kunst een examenvak 
kan zijn?

•  Je in het eerste 
én het derde jaar 
op kamp gaat?

•  De meeste medewerkers 
je écht kennen en dit 
zorgt voor een fi jne 
sfeer in school?

•  Je in klas 2 één keer 
per week in de kantine 
mag werken en daar de 
lekkerste soepen en 
broodjes maakt?

•  Je bij ons ook kunt 
leren hoe je een 
drone bestuurt en 
hoe 3D-printen werkt?

Wist je dat?

Wist je dat?

Wist je dat?

•  Wij een 
superenthousiaste  
musicalgroep 
hebben?

•  Wij coole 
sportdagen, reizen 
en  activiteiten 
organiseren? 

•  Je in de pauzes 
bij de bandspace 
 muziek kunt 
maken?

•  Wij een jong team 
hebben en gezellig  
en informeel met 
elkaar omgaan?

•  Wij professionele 
dans- en dramalessen 
geven? 

•  Je bij ons op school
na je lessen kunt 
werken samen met 
onze leerpleincoach?

•  Er veel te kiezen is op 
SWLN? Leren keuzes 
maken vinden we een 
belangrijke vaardigheid 
om jou te leren!



www.isw.info


