
Sinds eind oktober 2021is de afdeling voortgezet onderwijs van de International School 
Haarlem (ISH) gevestigd in het schoolgebouw aan het Junoplantsoen 58, de voormalige 
Paulusmavo en vervolgens de thuisbasis van de Internationale Schakelklas. Het gebouw is 
gerenoveerd waarbij onder andere een deel van de klaslokalen is vergroot door ruimten 
samen te voegen, er is geschilderd en een nieuw ventilatiesysteem werd aangelegd. Het is 
de bedoeling dat we tenminste vijf jaar op deze locatie zullen blijven. 

De ISH bestaat sinds vier jaar. Momenteel zijn er hier 11 klassen voortgezet onderwijs. 
Volgend schooljaar is onze school compleet, dan zijn er 14 klassen. Op dit moment zitten er 
192 leerlingen op school en werken er 47 mensen op locatie Junoplantsoen. 

Onze leerlingen komen van over de hele wereld; er zijn meer dan 40 nationaliteiten 
vertegenwoordigd in onze school. De leerlingen gaan voor een aantal jaar naar de ISH 
omdat hun ouders tijdelijk in Nederland werken. Een deel van onze kinderen heeft de 
Nederlandse nationaliteit; zij hebben doorgaans een aantal jaren in het buitenland gewoond 
en hebben daar al internationaal onderwijs gevolgd.  

Ook ons team is divers; de collega’s komen uit Europa, het Verenigd Koninkrijk, Australië, 
Zuid-Afrika of de Verenigde Staten. Een deel van hen is Nederlands. De voertaal op onze 
school is Engels. 

Onze schooldagen starten om 8.40 uur en eindigen voor de meeste leerlingen om 16 uur 
(woensdags om 13.30 uur). De leerlingen uit het laatste leerjaar, een klein groepje, zitten 
soms tot 17 uur op school.  Tijdelijk zijn de schooltijden iets aangepast en eindigen de lessen 
iets eerder. 
  
Ook vanwege Covid zijn de pauzetijden aangepast. Eerder waren er vier pauzemomenten, 
nu zijn het er twee: om 11.00 uur en om 13.30. De leerlingen kunnen in de aula pauze 
houden, in de overdekte ruimte naast de school, soms de gymzaal of op de groenstrook 
naast de school. Uiteraard wordt er altijd buiten toezicht gehouden om ervoor te zorgen dat 
de pauzes goed en veilig verlopen.  
 
We hechten aan een goede verstandhouding met u, onze buren. We zijn daarom in contact 
met de wijkraad en de regisseur openbare ruimte van de gemeente over het gebruik van de 
buitenruimte.  Het eerste overleg is in een goede, constructieve sfeer verlopen en er komt 
ook een vervolg.  
 
Helaas is het vanwege Covid niet mogelijk geweest de school officieel te openen en u als 
buurtgenoten ook uit te nodigen. We hopen dat op een later tijdstip wellicht alsnog te 
kunnen doen. 
 
Tot slot: mocht u iets met ons willen delen, dan kunt u mailen naar 
administration@internationalschoolhaarlem.nl of bellen naar 023 2200001, optie 3. 
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