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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.  

Start 

Maandag 22 augustus zijn er diverse vergaderingen. De leerlingen zijn die dag nog 

vrij. 

Dinsdag 23 augustus verwachten wij alle leerlingen om 8.15 uur op school. De 

leerlingen zullen door de mentor ontvangen worden. Die dag is er een 

strandsportdag, meer informatie hierover kunt u lezen in bijgaande brief.   

Woensdag 24 augustus worden de lessen volgens het rooster gegeven en worden 

de leerlingen volgens rooster op school verwacht. Omdat klas 1 in de eerste week 

introductiedagen heeft, kunnen er roosterwijzigingen zijn. Deze wijzigingen kunt u 

zien in Magister. 

COL gesprekken 

In de week van 23 augustus tot en met vrijdag 26 augustus worden u en uw 

zoon/dochter door de coach/mentor uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op 

school. De gesprekken vinden plaats vanaf 12.00 uur en zullen ca. 20 minuten 

duren.  

Ook in de zomervakantie kan Magister geraadpleegd worden, maar de gegevens 

voor het nieuwe schooljaar zijn echter pas op 19 augustus definitief. 

Vanaf komend schooljaar is het mogelijk om uw zoon/dochter af te melden via het 

ouderaccount van Magister.  

Bestellen boeken 

De boeken bij Van Dijk kunt u bestellen via deze link:  

https://vandijkleno.m3.mailplus.nl/archief/mailing-476056.html   

De boeken graag vóór 23 juli a.s. bestellen. Let er bij het bestellen van de boeken op 

dat er alleen boeken besteld worden van de vakken die gekozen zijn. De boeken zijn 

gratis. 

Schoolfotograaf 

Op maandag 5 en dinsdag 6 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.  

Benodigdheden 

Algemeen 

 A4 en A5-schriften met lijntjes 
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 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 
 

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 
 

Beeldende vorming /tekenen  

 1potlood HB 

 1 potlood 2B 

 1 zacht potloodgum 

 Puntenslijper, schaar en passer 

 1 setje kleurpotloden (bv 12 stuks in een doos) 

 1 setje viltstiften 

 liniaal 
 

Pinnen 

Aankopen in de kantine kunnen uitsluitend betaald worden met een pinpas. Bij de 

bank kunt u voor uw zoon/dochter een 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 na de zomervakantie een gespecificeerde rekening via WISCollect voor de 

schoolkosten. 

 

In de kosten voor de school onderscheiden we twee soorten bijdragen. De eerste 
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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) 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). 

Specificatie schoolkosten 
 
Kosten leerlingen klas 3: 

o CJP    € 10,-- 

o Klassenuitje   € 15,-- 

o Excursies   € 50,-- 

o Werkweekbijdrage  €220,-- 

Totaal €295,--  

Vakanties schooljaar 2022-2023 

Herfstvakantie maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022 

Kerstvakantie maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023 

Pasen   vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023 

Koningsdag  woensdag 27 april 2023 

Meivakantie  maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023 

Hemelvaart  donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023 

Pinksteren  zondag 28 mei t/m maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023 

about:blank
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Lockers 

Mocht uw zoon/dochter de beschikking hebben over een locker dan heeft u onlangs 

een factuur ontvangen via WisCollect met daarin een link om te betalen. Als deze 

factuur betaald is, dan kan uw zoon/dochter weer gebruik maken van zijn/haar locker 

het komend schooljaar. Wanneer de rekening niet betaald is, wordt de locker 

geblokkeerd. De huur van de locker bedraagt € 15,-- per schooljaar.  

Het reglement voor het gebruik van een locker kunt u lezen op onze site onder het 

kopje ‘downloads’.  

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. 

 


