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In dit boekje treft u belangrijke informatie aan met betrekking tot de start van het
nieuwe schooljaar voor uw zoon/dochter bij ISW Irenestraat te Poeldijk. De inhoud
van dit boekje en de bijlagen zijn terug te vinden op onze site en te downloaden.

Introductiedagen
Op dinsdag 1 september a.s. heten wij alle eersteklassers in de aula van de school
van harte welkom. Na een korte inleiding gaan de klassen met de coach naar een
lokaal voor de start van de introductiedagen.
In verband met de huidige maatregelen rondom de Corona crisis is op dit moment
nog niet bekend hoe we het schooljaar kunnen starten. Zodra er meer bekend is,
zullen we u hierover informeren.
Woensdag 2 tot en met maandag 7 september zijn er introductiedagen. Het
programma hiervoor wordt op dinsdag 1 september bekend gemaakt.

Informatieavond
In verband met de huidige maatregelen rondom de Corona crisis zal er dit jaar geen
informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s) georganiseerd worden. Hiervoor in de
plaats hebben wij een filmpje gemaakt waar alle informatie die normaal gesproken
tijdens een informatieavond verteld wordt aan bod komt. U ontvangt hiervoor van ons
een link.

Talentgroepen
De leerlingen die geen DMB of Voetbalklas volgen, gaan Talentgroepen doen. De
Talentgroepen zijn onderdeel van het lesprogramma en staan in het rooster. Er zijn
drie Talentgroepen: Techniek, Sport en Xplore. Leerlingen zijn vrij om te kiezen uit de
drie aangeboden richtingen. Per jaar zijn er vijf verschillende periodes, van vakantie
tot vakantie. Iedere periode worden er nieuwe workshops aangeboden. Tevens is er
ieder jaar een speciale “Talentendag”.

Schoolfotograaf
Dinsdag 8 september a.s. komt de schoolfotograaf bij ons op school. De pasfoto die
dan wordt gemaakt, wordt gebruikt in ons administratieprogramma Magister. De
foto’s kunnen besteld worden via de schoolfotograaf ‘Knappe Koppies’. U ontvangt
hiervoor via school t.z.t. een inlogcode.
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Benodigdheden
Algemeen
 Agenda voor het noteren van huiswerk
 A4 en A5-schriften met lijntjes
 Etui met daarin standaard: pen, potlood, gum, puntenslijper, schaar, plakstift,
kleurpotloden, kleurstiften (als één of meerdere items ontbreken graag
vervangen)
Nederlands
 Woordenboek
 Lidmaatschap openbare bibliotheek (gratis tot en met 16 jaar)
Wiskunde
 Eenvoudige passer
 Geodriehoek
 Kompasroos
 Een spiraalblok met ruitjespapier (10 mm A4 formaat), per jaar heb je drie van
deze schriften nodig
 Rekenmachine bv Casio FX-82 (wanneer je al een apparaat hebt, kun je aan
de leraar vragen of alle benodigde functies erop zitten)
 Potlood HB
Muziek
 23-ringsband multomap
Lichamelijke opvoeding
 ISW-shirt (verkrijgbaar bij Sport 2000, Rembrandtstraat 20A in Naaldwijk en bij
Sport 2000 Rob van der Geest, Langestraat 233 te ’s-Gravenzande)
 Korte sportbroek voor binnen, lange broek voor buiten
 Sportschoenen
 Handdoek
 Trui of trainingsjasje
DMB (kosten ca. € 75,--)
 Dummy, tekendummy A4 met ongebleekt papier
 Presentatiemap (voor A4 met 20 transparante insteekhoezen)
 Muziekschrift
 Zwart balletpakje
 Roze panty
 Roze balletschoenen
 Zwarte panty
 Zwarte boxer
Voetbalklas
 Trainingstenue
 Voetbalschoenen
 Zaalschoenen
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Chromebook
Leerlingen gaan werken met een Chromebook. Wij raden u aan de Chromebook aan
te schaffen via onze partner ‘The Rent Company’. U kunt de Chromebook bij hen
huren of kopen tegen gunstige voorwaarden. Zie bijgaande brief en flyer.

Pinnen
Aankopen in de kantine kunnen uitsluitend betaald worden met een pinpas. Bij de
bank kunt u voor uw zoon/dochter een gratis pinpas aanvragen.

Facturatie van schoolkosten via WISCollect
ISW werkt met het facturatieprogramma WISCollect. Het voordeel hiervan is dat u
kunt kiezen ofwel via Ideal te betalen of een overboeking te doen. U ontvangt vanuit
school voor de zomervakantie een gespecificeerde rekening via WISCollect voor de
schoolkosten.
In de kosten voor de school onderscheiden we twee soorten bijdragen. De eerste
betreft de kosten die we in rekening brengen voor bijvoorbeeld schoolreizen,
excursies, talentgroepen, CJP, e.d. Voor alle zekerheid: voor al deze activiteiten zijn
noodfondsen, (b.v. Westlandpas of Ooievaarspas) waar u als ouder een beroep op
kunt doen in het geval uw financiële situatie daar aanleiding toe geeft.
De tweede soort bijdrage is de vrijwillige ouderbijdrage (€ 83,--). Van de gelden die
we hiervoor ontvangen bekostigen we allerlei zaken waar we van de overheid als
school geen bekostiging voor ontvangen. U moet dan denken aan extra
leermiddelen, vieringen, kosten ouder- en leerlingenraad, reproductiekosten,
consumpties ouderavonden. Uw bijdrage wordt door leerlingen en medewerkers van
onze school zeer op prijs gesteld. In oktober ontvangt u hiervoor een factuur via
WisCollect.
Op onze site kunt u onder het kopje ‘afspraken’ de handleiding voor ouders vinden
voor WISCollect. Omdat alle facturen via e-mail verstuurd worden, verzoeken wij u
vriendelijk uw e-mailadres door te geven aan de school (irenestraat@isw.info).
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Specificatie schoolkosten
Kosten leerlingen talentgroepen:
o CJP
o Talentgroep
o Introductiedagen
o Klassenuitje
o Excursies
Totaal

€ 10,-€ 50,-€ 30,-€ 15,-€ 50,-€ 155,--

Kosten leerlingen DMB-academie:
o CJP
€ 10,-o Introductiedagen
€ 30,-o Klassenuitje
€ 15,-o Excursies
€ 50,-o DMB-academie
€ 250,-Totaal
€ 355,-Kosten leerlingen Voetbalklas:
o CJP
o Bijdrage voetbalklas
o Introductiedagen
o Klassenuitje
o Excursies
Totaal

€ 10,-€ 50,-€ 30,-€ 15,-€ 50,-€ 155,--

Vakanties schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie

maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020

Kerstvakantie

maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
Pasen

vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021

Meivakantie

maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021
(koningsdag 27 april 2021)

Hemelvaart

donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021

Pinksteren

maandag 24 mei 2021

Zomervakantie

maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021
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Kluisjes
In ons schoolgebouw hebben wij de beschikking over kluisjes. Door het huren van
een kluisje kan een leerling aan het begin van de schooldag zijn/haar eigendommen
tijdelijk opbergen. Tevens beschikken wij over garderobes voor de jassen voorzien
van beveiligingscamera’s. De kluisjes moet u dus zien als een extra voorziening.
Het huren van een kluisje gebeurt in principe voor de gehele schoolperiode. De
huurprijs voor schooljaar 2020-2021 bedraagt € 15,00.
Het aanvragen van een kluisje kunt u doen door de factuur te betalen die u van ons
via WisCollect begin juli ontvangt. De kosten voor een kluisje zijn € 15,00. Wanneer
wij de betaling vóór 10 juli a.s. ontvangen hebben, kan uw zoon/dochter direct bij de
start van het schooljaar gebruik maken van het kluisje.
Het reglement voor het gebruik van een kluisje kunt u lezen op onze site onder het
kopje afspraken.

Medicijngebruik
Mocht uw zoon/dochter medicijnen gebruiken en u wilt daarvan een reservevoorraad
op school laten bewaren, dan dient daar een speciaal formulier voor ingevuld te
worden. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie en te downloaden van onze
site.

Toestemmingen
Voor bepaalde zaken hebben wij uw toestemming nodig. Helaas dwingt de
wetgeving ons om ieder onderwerp apart te laten ondertekenen. Wij verzoeken u
vriendelijk de volledig ingevulde en ondertekende formulieren op 1 september a.s.
door uw zoon of dochter in te laten leveren bij de coach.
Gebruik foto’s en filmmateriaal
Tijdens verschillende schoolactiviteiten worden foto’s en films gemaakt om onze
locaties in beeld te brengen. U kunt u hierbij denken aan leerlingen in lessituaties,
tijdens de pauze, tijdens projecten of excursies, enz. Vaak betreft het groepsfoto’s.
Een keuze uit dit beeldmateriaal zal de komende jaren gebruikt worden in onze
jaarboekjes, posters, de website, nieuwsbrieven en andere publicaties van de school.
Meer hierover leest u in de bijgaande ‘Toestemmingsverklaring’, zie bijlage 1.
Wij willen u en uw zoon/dochter vragen toestemming te verlenen het beeldmateriaal
te gebruiken waar uw zoon/dochter op voorkomt. Het is erg tijdrovend om alle
leerlingen - voor zover zij op een foto voorkomen - individueel toestemming te vragen
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voor publicatie. Daarom vragen we alle ouders en alle leerlingen in het eerste
leerjaar en de instromers in de andere leerjaren d.m.v. de ingevulde
‘Toestemmingsverklaring’, er mee akkoord te gaan dat ISW het fotomateriaal
gebruikt voor de genoemde doeleinden.
Ieder jaar zullen wij u middels ons jaarboekje erop wijzen dat u de toestemming kunt
intrekken. Dit kunt u op ieder gewenst moment doen door contact op te nemen met
onze administratie.
Vrijgeven e-mailadres aan ouderraad ISW Irenestraat
Binnen ISW Irenestraat zijn ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen georganiseerd
in de ouderraad. De ouderraad van onze school wil u graag informeren over zaken
die spelen binnen de oudergeleding. Hiervoor wordt het e-mailadres gebruikt zoals
bekend in Magister.
Wij willen u vragen toestemming te verlenen om uw e-mailadres voor dit doel te
gebruiken. Zie bijlage 2.
Diversen
Ook vragen wij u de bijlagen 3 (spelregels vuurwerk), 4 (spelregels
discobezoek/schoolfeest) en 5 (reglement voor gebruik van computer- en
netwerkfaciliteiten) in te vullen en te ondertekenen. Deze formulieren graag op 1
september a.s. door uw zoon/dochter in te laten leveren bij de coach.

Digitale nieuwsbrief en informatie van coaches
Op onze locatie is het gebruikelijk om via een digitale nieuwsbrief informatie aan
ouder(s)/verzorger(s) te verstrekken. Daarnaast kan ook gebruik gemaakt worden
van een digitale verzendlijst om de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen via de e-mail
te informeren over een activiteit of andere gebeurtenis. Hiervoor gebruiken wij de bij
ons bekende e-mailadressen uit Magister.

Bijlagen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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