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Hallo Wereld

Vreemde vogels 
De kokendhete Sahara vormt een rust - 

plaats voor trekvogels. Albatrossen plon-
sen in het water voor de kust van Amerika. 

Langs onze Sloterplas, zo heel dicht bij 
huis, vinden we Egyptische Nijlganzen, 

Turkse tortelduiven en bonte spechten. We 
bekijkenzeopfilmenwebezoekenArtis

om de uitheemse vogels in het echt te zien. 
Tijdens een wandeling rond de Sloterplas 
zal je diverse inheemse exemplaren en  
‘buitenlandsetoeristen’ontdekken.

Op het HLW maken we van onze leerlingen echte Wereldburgers. Ons Hallo 
Wereld-profiel sluit perfect aan op onze onderwijsvisie, waarin talentontwik-
keling en uitdagend onderwijs centraal staan. Veel aandacht is er voor de 
zogenaamde ‘21st Century Skills’: Samenwerken, Probleemoplossend ver-
mogen, ICT-geletterdheid, Creativiteit, (Zelf-)Kritisch denken, Communiceren 
en Sociale en Culturele vaardigheden.

Onderhetmotto‘Hallowereld’stappenonzeleerlingendegrote,wijdewereldin.
Zij mogen zelf kiezen langs welk pad. Of uw kind nu een denker of een doener is,  
erisaltijdweleenHalloWereldlesdieaanspreekt.Hierondereenkleinegreep 
uithetaanbodHalloWereld-lessen:

Robotica
Robotica is als knutselen met LEGO 
onder schooltijd. Natuurlijk niet zomaar 
knutselen. Je gaat robots bouwen.  
Robots die echt kunnen bewegen. 
Robotsdiedoenwatjijzegt.Hoe?
Door ze te programmeren. En dat is 
wat je leert tijdens de Roboticalessen. 
Fantastisch toch als jouw robot precies 
doetwatjijbedachthebt?



Kickboksen  
Kickboksen is een vechtsport waarbij je zowel de 
handen als de benen mag gebruiken. Bij kick-
boksen combineer je technieken uit verschillende 
vechtsporten als boksen, karate en taekwondo.  
Hetiseenmooiesportwaarjeveelenergiein 
kwijt kan.

Streetdance 
Bewegenopmuziekisleuk.Hoelastigishetnietomstilteblijven
staanopeenlekkerebeat?Voeljijjeookeenpopsteralsjevoorde
spiegeldanstenjejouwlievelingsnummermeezingt?Maakjijdezelfde
movesalsjouwfavorietepopster?Krijgjijenergievanbewegenop 
muziek?Zoujezelfcooledansmoveswillenbedenkenenuitproberen?
ZetjouwcreativiteitinbijHalloWereldStreetdance.



Hallo Amsterdam
Wist jij dat Amsterdam, jouw stad, ooit het 
centrumvandewereldwas?Tuurlijkwistje
dat, maar ken je al die beroemde plekken in 
destad?Deplekkenwaardebotenaange-
meerdlagenenwaargehandeldwerd?Waar
deburgemeestersdestadbestuurden?En
waardeboevenopgeslotenzaten?InHallo

Amsterdam ga je dit allemaal ontdekken. 
Daarvoor moeten we wel op pad, de stad in, 
naar het Amsterdam museum en natuurlijk 

ook naar het Rijksmuseum.
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Girlpower 
Whoruntheworld?Girls!Girls!Girls!
Bij Girlpower leer je alles over sterke 

meidenenvrouwen.VanArianaGrande
(zangeres)totSerenaenVenusWilliams
(toptennissers);vanHillaryClinton(politica)
tot Katherine Johnson (wiskundige). Welke 
powerladiesinspirerenjou?Watisjouw

kracht?Watzijnjouwtalenten?
Als je echt wil, kun je alles bereiken. 



Art Scene Investigation
WaaromdrinkenwegraagtheeuiteenChineeskopje?Waarom
gebruikte Rembrandt geen kopieerapparaat, maar maakte hij  
etsen?KunnendebeeldeninhetVondelparkpraten?Watkom 
jetewetenvaneen3000jaaroudevissengraat?Weduikendieper
in de wereld van de kunst en de oudheid. We gaan daarvoor op 
stap, bijvoorbeeld naar het huis van Rembrandt en luisteren naar 
deverhalenvandebeeldeninhetVondelpark.Daarnaastgaan 
vwe ook actief en creatief aan de slag. Zo gaan we voorwerpen 
opgraven, en maken we Land Art aan de Sloterplas.

Nieuwsuur 
BijHalloWereldNieuwsuurbesprekenwehetnieuws
van de week; opvallende, serieuze, belangrijke, maar 
ook grappige nieuwsberichten uit binnen- en buiten-
land. Nieuwsuur is er voor leerlingen met een brede 
interesse die graag lezen, leren, praten én nadenken 
over onderwerpen als religie, politiek, gezondheid, 
veiligheid,socialemediaeninternet.BijHalloWereld
Nieuwsuur leer je een duidelijke mening over dit 
soort onderwerpen te ontwikkelen. 

Multi Culti Wereld
Wil jij ook zo graag op reis naar 
deanderelandenindewereld?
Ga mee en maak een rondje La-
tijns-Amerika, Azië, Afrika. Krijg in 
het Tropenmuseum een ruime blik 
opdewereld.Metdekijktochtenin
het museum doe je veel kennis op 
over verre landen. Geschiedenis 

gaat hier leven en is hier meer dan 
een boek met tekst en plaatjes. 

Beleef je eerste echte wereldreis 
bijMultiCultiWereld.



你们好 Nǐmen hǎo. Chinese Taal en Cultuur 
Chinaishetlandmetdemeesteinwoners.Chinees
isdemeestgesprokentaal.Maarwatweetjeover
hetlandmeteenrijkegeschiedenis?BijdezeHallo

Wereld-lessen ga je het land en de cultuur ontdekken 
in een tijdreis van vroeger naar nu. Je zult zien dat 
de invloed van de geschiedenis nog steeds terug te 

vindenisinhetdagelijkselevenvandeChinezen,ook
hier in Amsterdam. Waarom vieren zij Oud en Nieuw 

op een andere dag en kan de oude generatie de letter 
‘r’nietuitspreken?Waaromwiliedereenzakendoen
metChina?Waaromishetbelangrijkomtewetenwat
voorbijgeloofzehebben?Daarnaastgaanwemet

stokjes eten, de taal leren, knutselen en kalligraferen. 
Laatjeinspirerendoordeoude,rijkeChinesecultuur!

Creatief denken 
Isiemanddomwanneerhijofzijeenfietsverzintmet
vierkantewielenofkunjejevoorstellendatzo’nfiets
somsnogweleenshandigzoukunnenzijn?Kunnen
wehetstuurmisschienookweglaten?Bijcreatief
denken bedenk je en ontwikkel je. Je hersenen 
herhalen niet de trucjes die ze van een juf of meester 
of uit een boek hebben geleerd. Nee, ze gaan voor 
zichzelf aan de gang. We doen tijdens deze lessen 
veel spelletjes. Spelletjes om onze ideeënmachine 
op gang te helpen. Daarvoor werken we vaak met 
beeldmateriaal,filmpjes,foto’sentekeningen. 
Watisernouleuker?

DJ; digitale muziek 
KenjijdegroteNederlandseDJ’s:Hardwell,
MartinGarrix,AfrojackofArminvanBuuren?
Benjebenieuwdhoezijmuziekmaken?
Enwatdaarallemaalbijkomtkijken?Jeleert
bijdezeHalloWereld-lesdigitaalmuziek
componeren. Onder leiding van een muziek-
docent bedenk je zelf geluiden die je uitpro-
beert, opneemt en gaat editen.



Hoe ziet een  
schooldag eruit?

Tot 14.30 uur volgen de leerlingen samen met hun klas het  
gewonelesrooster:Nederlands,Engels,wiskunde,Frans, 

aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, godsdienst, lichamelijke 
opvoeding, muziek, techniek, beeldende vorming en theater en 
in de tweede klas Duits, natuurkunde en eventueel klassieke  
talen. Dit zijn de verplichte vakken die alle leerlingen krijgen. 

Daarna volgt ieder zijn eigen route van ondersteuning en  
begeleiding (huiswerkklas en steunlessen) of naar verrijking en 
verdieping(HalloWereld-lessen)enontwikkeltiederzijnofhaar
eigen talenten.Drie keer per jaar maken de leerlingen een keuze 
uitdeHalloWereld-lessenvooreenperiodevanachtweken. 
Deleerlingenontvangeneencertificaatalszijeenonderdeelgoedhebbenafgesloten.Ditcertificaatkomtin het portfolio van de leerling.

En verder nog:
HalloMindfulnes,MeidenFit, 
Bomberbot,Voetbaljongensen
meisjes, American Football,  
Wereldchocolade,HalloPortret, 
Brassband, Theater en...

Schaken en dammen 
Schaken en dammen zijn goed voor je hersens, je 
wordterslimmervan!Waardevollespellen,diemakke-
lijkertelerenzijndanjedenkt.ErwordtindezeHallo
Wereld-les vooral veel en gezellig met elkaar gespeeld, 
al is het wel de bedoeling dat je je niveau verbetert en 
jeeendam-ofschaakcertificaatgaatbehalen!Enna-
tuurlijk bezoeken we ook een jeugddamtoernooi en/of 
een jeugdschaaktoernooi aan het einde van de cursus.

Techniek en Design  
Techniek is uitdagend en creatief. En met  
techniekisveelmogelijk.IndezeHallo
Wereld-les maak je eigen ontwerpen die je 
natuurlijk ook uitvoert, leer je nieuwe technie-
ken die in de gewone lessen niet aan bod zijn 
gekomen, gaan we naar Nemo (hèt techniek-
museum van Nederland) en krijgen we een 
gastles van een professional die alles over 
techniek en design weet. 

Data voorlichting
Open avonden 
Dinsdag 6 februari  2018  van 18.30 tot 21.00 uur 
Woensdag 7 februari 2018  van 18.30 tot 21.00 uur 

Informatieavond Tweetalig Onderwijs Havo en Vwo
Woensdag 14 februari 2018 van 19.00 tot 20.30 uur
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Safiya 
HLW-les: Streetdance

Ikvondhetsuperleukomeenswat
anders te doen dan zitten en luisteren. 
De juffrouw deed het voor en vertelde 
alle stappen. Er waren wel moeilijke 

stappen maar na veel oefenen is het nu 
supermakkelijk. We gingen ook naar een 
dansstudio en dat was zo vet, het leek 
wel alsof je een beroemde danseres 
bent die oefent voor een optreden.

Badr
HLW-les: Robotica

We hebben geleerd hoe je van 
lego een robot kon bouwen.  

Die hebben we ook zelf  
geprogrammeerd.Ikvondhet

helemaalgeweldig!

Imane
HLW les: Hallo Amsterdam! 

WezijnmetHalloWereldleslekker
veel op stap geweest. We zijn in de 
stad langs allerlei oude gebouwen 

geweest en daar vertelde de meester 
dan verhalen over. Ook zijn we naar 

hetAmsterdamMuseumgeweestwaar
we schilderijen van belangrijke men-
sen hebben gezien, maar ook kleding 
enspullenhebbenbekeken.Hetwas

echtleuk!

Fatima
HLW-les: Meidenfit 

Bijmeidenfithebbenwekennis
gemaakt met allemaal verschillende 
sporten, zoals voetbal, basketbal en 

wat ik het leukste vond, met kick-
boksen.Maaromechtfitteworden,
moest je ook leren over gezondheid 

en gezond eten.

Ibrahim  
HLW-les:Multi Culti wereld

MetMulticultihebbenwevooralles
gekregen in het Tropenmuseum.  
Leukomopstaptegaan.Inhet 
Tropenmuseum hebben we veel  

geleerd over andere landen, maar  
wel op een actieve manier.  
Je mocht gewoon door het  

museum lopen. 


