
 

Aan de ouders/verzorgers van  

de nieuwe leerlingen op ISW Hoogeland 

 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

 

Bij deze heten wij u en uw zoon of dochter welkom bij ISW Hoogeland. 

In deze brief informeren wij u over het nieuwe schooljaar, het boekenpakket en overige materialen. 

 

Nieuwe schooljaar 

Aan het eind van de zomervakantie ontvangt uw zoon of dochter een uitnodiging voor dinsdag 1 

september 2020. De dag zal starten in onze bovenbouwaula. Daarna zal de mentor de leerlingen 

meenemen voor een kennismaking met de klas.  

 

Schoolboeken 

In opdracht van het ministerie zorgt ISW voor gratis schoolboeken.  

Onder gratis schoolboeken verstaat het ministerie: leerboeken, werkboeken, project- en 

tabellenboeken, examentrainingen en –bundels, eigen lesmateriaal en kosten van digitaal lesmateriaal.  

ISW Hoogeland heeft de schoolboeken in eigen beheer. Dit betekent dat de leerlingen aan het begin 

van het schooljaar alle boeken via school ontvangen. Middels een brief aan het eind van de 

zomervakantie zal uw zoon/dochter geïnformeerd worden wanneer (dag en tijdstip) hij / zij de boeken 

in ontvangst kan nemen.  

Deze boeken blijven het eigendom van de school en zullen dus ook aan het eind van het schooljaar 

weer op school moeten worden ingeleverd. Het spreekt voor zich dat wij van de leerlingen verwachten 

dat ze netjes en zorgvuldig met deze boeken omgaan, o.a. door ze goed te kaften. Indien deze 

schoolboeken minder lang bruikbaar zijn door beschadigingen e.d., ontvangt u als ouders een rekening 

voor de kosten. 

 

Chromebook 

Alle leerlingen die komend schooljaar starten in klas 2, ontvangen aan het begin van het schooljaar 

kosteloos een Chromebook van school. De Chromebook blijft eigendom van de school. Leerlingen 

mogen er gedurende de schoolperiode op ISW Hoogeland gebruik van maken. Om de Chromebook 

ook thuis te mogen gebruiken, is het afsluiten van een verzekering via school verplicht. Informatie 

hierover ontvangt u via de email in de vakantie. 

 

Wachtwoorden 

In de eerste week van het schooljaar zullen de wachtwoorden en schoolpas worden verstrekt.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige materialen  

In het boekenpakket zijn om uiteenlopende redenen een aantal zaken niet opgenomen. De meeste 

leerlingen vinden het leuk om zelf ook het een en ander aan te schaffen, sommige zaken zijn vaak al in 

het bezit van de leerling en voor sommige zaken heeft de school regelingen getroffen.  

 

Zelf aan te schaffen materialen 

 

Sportkleding 

Deelname aan de les lichamelijke opvoeding in elke leerlaag is alleen toegestaan in sportkleding die 

voldoet aan de volgende kledingvoorschriften:. 

 Binnen L.O.: Blauw sport T-shirt ISW, korte sportbroek (boven kniehoogte) 

en zaalschoenen (geen afgevende (zwarte) zool). 

 Buiten L.O.: Blauw sport T-shirt ISW, korte sportbroek (boven kniehoogte) 

en geschikte sportschoenen. Trainingsjack / trui, trainingsbroek is toegestaan. 
 

Daarnaast moet de leerling over een handdoek beschikken.  

 

Het sportshirt à € 12,- en broekje zijn uit voorraad leverbaar en verkrijgbaar bij: 

 

Sport 2000 Naaldwijk                     Sport 2000 Rob v.d. Geest  

Rembrandtstraat 20a                      Langestraat 233  

Naaldwijk                                     ’s-Gravenzande  

T (0174) 67 06 56                          T (0174) 41 28 67 

 

Zaken waarover de leerling bij het begin van het schooljaar dient te beschikken en waarvoor zelf 

gezorgd moet zorgen, staan hieronder vermeld: 

 

Nodig Voor het vak of de vakken  

Agenda voor het noteren van huiswerk alle vakken 

Een woordenboek, b.v. Prisma  Nederlands 

Een woordenboek Nederlands-Engels  Engels 

Een woordenboek Engels-Nederlands  Engels  

Passer 14 cm., in doosje + geo-driehoek wiskunde, O&O/T&T 

Gum wiskunde, O&O/T&T, beeldende vorming 

Kladblok  + ringband A4, 23-rings wiskunde 

Interieur ringband 23-rings, A4 ruit 1cm. OF 

cahier A5 ruit 1 cm. 

wiskunde 

Rekenmachine Casio FX 82 MS wiskunde 

Schaar 16 cm. (VI-4) beeldende vorming, O&O/T&T 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potlood HB wiskunde, beeldende vorming 

Potlood 2H O&O/T&T 

Potlood 2B + metalen puntenslijper beeldende vorming 

Computermuis (bedraad of draadloos met USB) O&O/T&T 

USB-stick 8GB O&O/T&T 

ISW-shirt, sportbroekje, sportschoenen (zie ook 

informatie bovenaan deze pagina), handdoek, 

oude trui of trainingsjasje. 

lichamelijke opvoeding 

Kaftpapier  

 

Hopend u hierbij zo volledig mogelijk geïnformeerd te hebben, alvast een fijne zomervakantie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Gaby Zwarts   Afdelingsleider havo 2 en 3 

 


