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Talentontwikkeling en persoonlijke vorming staan centraal 
in onze Hallo Wereld-lessen, een groot succes. In deze lessen 
krijgen alle leerlingen een uitdagend en aantrekkelijk onder-
wijsaanbod dat verder gaat dan de gewone lessen.   
Iedere dag zijn er Hallo Wereld-lessen: Robotwise - Meidenfit 
-   Hallo Ondernemen - Hello World News - Girlpower - Program-
meren met Python en Javascript - Hello Food - Kunst op tafel 
- Basketbal - Digitaal componeren - Dans - Theater - Hello Foto-
shoot en nog veel meer. Samen ontdekken we jouw talenten. 

In de bovenbouw, vanaf klas drie, staat ons Hallo Wereld-profiel 
in het teken van loopbaanoriëntatie. Daarvoor stappen we de 
wereld van vervolgopleidingen en het bedrijfsleven in. Samen 
leggen we de basis voor jouw carrière. 

Voor een succesvolle toekomst ben je bij ons in goede handen! 

Ontdek het allemaal onze open avonden in januari en februari. 

Het HLW-team

Dit jaar ga je een middelbare school kiezen. Natuurlijk wil je naar 
een fijne en goede school, een school met een leuke sfeer, waar 
je vrienden maakt en waar je je prettig voelt. En, niet onbelang-
rijk, waar je een mooi diploma haalt.
Het Hervormd Lyceum West (HLW) is een school met eigentijds 
onderwijs waar je een vwo-, havo- of mavo-diploma kunt halen. 
Het volgen van een gymnasiumopleiding is bij ons ook mogelijk, 
net als Tweetalig Onderwijs voor vwo- en havo-leerlingen.

Het HLW is een school die kansen biedt. Er is veel aandacht voor 
je persoonlijke ontwikkeling en aandacht voor de ontwikkeling 
van jouw talenten. Het HLW is een school die je helpt het niveau 
te bereiken dat het beste bij jou past. Samen ontwikkelen we 
jouw mogelijkheden.

Het HLW is specialist in opstromen. Wist je dat veel van onze 
leerlingen eindigen op een hoger niveau dan waarop ze gestart 
zijn? Door onze uitstekende persoonlijke begeleiding kan ook jij 
het beste uit jezelf halen. Samen verleggen we jouw grenzen.

Het HLW streeft ernaar van alle leerlingen wereldburgers te 
maken. Het ontwikkelen van een brede kijk op samenleving en 
maatschappij is een speerpunt in onze onderwijsvisie. Samen 
ontdekken we de wereld om ons heen.

Het HLW is gevestigd in een mooi 
en licht gebouw in het westelijk 
deel van Amsterdam, nabij de 
Sloterplas. De school is vanuit 
alle delen van Amsterdam goed 
bereikbaar per fiets en met het 
openbaar vervoer. Het maakt niets uit of je mavo, 

havo of vwo doet. We kennen 
elkaar allemaal.

   SAMEN  
    HALEN WE     
   MEER UIT JOU!
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Het HLW heeft een sterke vwo-, havo- en 
mavo-opleiding. Op het vwo kun je kiezen voor 
gymnasium en op vwo en havo voor Tweetalig 
Onderwijs (TTO). In onze aparte TTO-brochure is 
meer informatie te vinden over TTO.  

ONZE ONDERWIJS- 
AFDELINGEN

VWO: gymnasium en atheneum 
Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) is een zesjarige 
opleiding die je voorbereidt op een studie aan de hogeschool of uni-
versiteit. We besteden daarom veel aandacht aan het aanleren van een 
onderzoekende en kritische studiehouding en aan het leren plannen en 
organiseren. Dit zijn vaardigheden waar je als aanstaande advocaat, arts 
en ingenieur niet buiten kan. De toekomstige academicus is bij ons in 
goede handen. 

Het lesprogramma 
In de onderbouw volgen alle vwo-leerlingen hetzelfde programma. Wel hebben 
gymnasiumleerlingen vanaf de tweede klas als extra de vakken Grieks en Latijn 
op hun rooster staan.

Aan het eind van de derde klas vwo kies je voor een van de vier profielen: 
 Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Cultuur & Maatschappij of Economie & 
Maatschappij. De decaan begeleidt je daarbij en adviseert wat voor jou de beste 
mogelijkheden en keuzes zijn.

Gymnasium 
Het HLW heeft al 65 jaar een gymnasium en heeft daarmee het oudste gymna-
sium van Nieuw-West. Alle leerlingen in een havo/vwo-brugklas krijgen het vak 
‘klassieke vorming’. Hier maak je kennis met de cultuur van de oude Grieken en 
Romeinen en je leert er de eerste beginselen van Grieks en Latijn. Zo ontdekken 
we samen of het gymnasium iets voor jou is. 

Het gymnasiumdiploma geeft je een voorsprong bij verschillende studies zoals 
geneeskunde, archeologie en talen. De kennis van de klassieke talen en de 
vaardigheden die je leert bij het vertalen, helpen je om moeilijke Nederland-
se en Engelse teksten beter te begrijpen. Je vergroot er je woordenschat door 
en het helpt je bij het leren van Romaanse talen als Frans, Spaans en Italiaans. 
 Bovendien is kennis over de klassieke oudheid, de wereld van de oude Grieken en 
Romeinen, leuk en goed voor je algemene ontwikkeling.
Leuke extra’s van onze gymnasiumopleiding zijn de klassieke tentoon-
stellingen die we regelmatig bezoeken, de Griekse toneelvoorstellingen 
die we opvoeren en de speciale gymnasiumdagen. 

WELKE KOERS KIES JIJ?

NAAR EEN  
HOGER 
NIVEAU Weet je al wat jouw schooladvies is? Wordt het vwo, 

havo of mavo? Wil je Tweetalig Onderwijs (TTO) op 
havo- of vwo-niveau doen? Is gymnasium iets voor jou? 
Denk je dat je meer kan dan jouw advies?  Het HLW 
biedt veel mogelijkheden. Het HLW is een school die 
streeft naar kwaliteit en als doel heeft iedere leerling 
met een zo mooi mogelijk diploma weg te laten gaan. 
We werken daarvoor samen met jou en met je ouders. 
Samen halen we het beste uit jou! 
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Ik ben op de 
mavo begonnen. 
Nu doe ik havo.

HAVO 
Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) is een 
vijfjarige opleiding die voorbereidt op een studie aan het 
hoger beroepsonderwijs (hbo). Havo-leerlingen hebben 
een praktische instelling en houden van een uitdaging. 
Daar houden we rekening mee in onze lessen. Het prak-
tische nut en de praktische toepassing van de lesstof 
staan centraal. Regelmatig nodigen we professionals uit, 
zoals ontwerpers, journalisten en managers uit het be-
drijfsleven. Hierdoor zie je hoe je je kennis in de beroeps-
praktijk kan toepassen. 

In de onderbouw volgen alle havo-leerlingen hetzelfde 
lesprogramma. Aan het eind van de 3e klas kies je een 
profiel met de vakken waarin je examen gaat doen.  
De decaan adviseert je bij jouw keuze. 

MAVO 
Het vmbo-t wordt op het HLW mavo genoemd. Het is een vierjarige 
opleiding die voorbereidt op het hoogste niveau van het middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo) of op de havo. Een mavo-leerling leert graag 
vanuit de eigen belevingswereld en houdt van een duidelijke structuur. 
Daar houden we rekening mee. Op de mavo zorgen we voor een in-
tensieve persoonlijke begeleiding met veel aandacht voor jouw 
 prestaties. We gebruiken wisselende werk vormen en passen 
differentiatie toe in de lessen. Samen laten we jou zo goed 
mogelijk presteren. 

Als mavo-leerling moet je eerder dan havo- en vwo-leerlingen 
belangrijke keuzes maken. Al aan het eind van de tweede klas 
kies je voor een  sector: Techniek, Zorg & Welzijn, Economie of 
Groen & Duurzaamheid. De sector die jij kiest bepaalt voor een 
groot deel in welke vakken je examen gaat doen. De mavo-de-
caan helpt je natuurlijk om een keuze te maken die bij jou past.

TWEETALIG ONDERWIJS op havo en vwo-niveau 
Op zowel de havo als het vwo (gymnasium en 
atheneum) is het volgen van Tweetalig Onderwijs 
mogelijk. Kies je voor Tweetalig Onderwijs, dan krijg 
je een deel van de vakken in het Engels. Bovendien 
is er veel aandacht voor internationalisering. Er zijn 
(online) uitwisselingsprogramma’s met leerlingen 
in het buitenland, een schoolreis naar Engeland en 
Engelstalige (culturele) activiteiten. 

Heb je gevoel voor talen en wil je weten wat er in 
de wereld speelt? Kies dan voor Tweetalig Onder-
wijs. Lees er meer over in onze folder over Tweetalig 
Onderwijs. 

Onze leraren zijn supertof. 
Ze geven je veel aandacht 
en je kunt ze zelfs mailen 
als je een vraag hebt.

Teamleider brugklassen en tweede klassen
Aan het hoofd van de brugklassen en tweede klassen 
staat een teamleider. Deze voert regelmatig overleg met 
docenten en mentoren over de onderwijsresultaten in de 
eerste twee leerjaren. Zo kunnen we per vak zien welke 
leerling voldoende heeft aan het basisprogramma, wie het 
intensief programma moet volgen en wie het topprogram-
ma kan doen. Zo halen we samen het beste uit jou.

Specialist in opstromen
Het HLW is een specialist in opstromen. Met een 
intensieve, op maat gesneden begeleiding kun-
nen we veel bereiken. Samen stellen we alles in 
het werk om opstromen naar een hogere afde-
ling voor jou mogelijk te maken. Hierdoor is het 
HLW als een van de weinige middelbare scholen 
in staat leerlingen met een hoger diploma uit te 
laten stromen dan op basis van het basisschool-
advies verwacht mocht worden.

Tweemaal per jaar toetsen we alle brugklasleer-
lingen en eenmaal per jaar alle tweede en derde 
klasleerlingen met Diatoetsen. Daarmee krijgen 
we goed inzicht in jouw ontwikkeling en kunnen 
we je met Numo, een online leermiddel, doelge-
richt steunen, begeleiden of uitdagen. Boven-

dien bieden we waar nodig steunlessen en 
waar mogelijk verrijkingsstof.  

Daarnaast werken wij met ‘dakpanklas-
sen’ met mavo/havo- en havo/vwo- niveau 
en een tweejarige brugklas. Samen 

 nemen we de tijd om jouw mogelijk-
heden te onderzoeken.
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Steunlessen 
Na het eerste rapport bestaat voor leerlingen in de on-
derbouw de mogelijkheid steunlessen te volgen. Heb 
je voor een vak net iets meer uitleg en hulp nodig, dan 
gaan we daar samen mee aan de slag. Steunlessen zijn 
er voor diverse vakken: Nederlands, Engels, wiskun-
de, Frans, en in de 2e klas ook Duits. De steunlessen 
worden gegeven door vakdocenten en geven jou een 
stevige basis.

Studielessen 
De studielessen zijn bedoeld voor alle leerlingen en worden 
gegeven door de mentor. De mentor besteedt tijdens deze 
lessen veel aandacht aan het aanleren van studievaardighe-
den, de vorderingen, het bereiken van gestelde doelen en het 
welbevinden van zijn/haar mentorleerlingen. 
Bij het aanleren van goede studievaardigheden is er veel aan-
dacht voor de vraag hoe je het beste kunt leren, plannen en 
organiseren. Daar heb je je hele schoolcarrière profijt van.

De mentor 
Het HLW wil leerlingen motiveren en een goede 
werkhouding aanleren, zodat ze op school en daar-
na succesvol kunnen zijn. Jouw mentor begeleidt je 
daarbij. Hij of zij houdt in de gaten hoe jouw leer-
proces verloopt en stuurt dat bij waar nodig. Ook 
stelt je mentor samen met jou leerdoelen op en 
bespreekt deze doelen regelmatig met je: hoe kun je 
ze bereiken en wat en wie heb je daarvoor nodig? 
In zogenaamde driehoeksgesprekken met jou, je 
 ouders en je mentor worden deze doelen besproken 
en geëvalueerd. Eventueel worden er vervolgens 
nieuwe doelen opgesteld. Zo leer je je eigen leerpro-
ces te ontwikkelen en in de gaten te houden. 

Je mentor is het eerste aanspreekpunt voor jou, je 
ouders en jouw docenten. 
In de brugklas maakt de mentor uitgebreid kennis 
met je ouders. Deze kennismaking vindt, afhankelijk 
van wat mogelijk is, op school of thuis plaats. Door 
die uitgebreide kennismaking is je mentor zeer toe-
gankelijk voor zowel jou als voor je ouders.  

Daarnaast heeft je mentor nog meer taken. Een 
mentor bereidt leerlingbesprekingen voor, stimuleert 
jou en je klasgenoten en zorgt voor een goede sfeer 
in de klas. Ook leert je mentor je goede studievaar-
digheden aan en begeleidt je bij het plannen en 
organiseren van het schoolwerk. Indien nodig be-
middelt een mentor en stuurt het groepsproces bij. 
Ook schat de mentor in of er gesprekken met externe 
hulpverleners moeten komen. Kortom, jouw mentor 
is voor jou en je medeleerlingen een spil in de school.

Door onze persoonlijke begeleiding voel je je thuis op 
het HLW. We zijn ervan overtuigd dat dat een voor-
waarde is om goed te kunnen presteren. 

Het indelen van de klassen
Brugklas
Jouw basisschooladvies bepaalt of je wordt 
geplaatst in een dakpanklas op mavo/havo- 
of havo/vwo-niveau. In onze dakpanklassen 
krijg je op het hogere niveau les en word je 
op het hoogste niveau getoetst. 

Tweede klas
In het tweede leerjaar hebben we nog steeds 
dakpanklassen, maar dan word je op je eigen 
niveau getoetst.

Stapelen
Stapelen kan natuurlijk ook. Heb je een havo- diploma 
behaald, dan kan je overstappen naar het vwo. En met 
een mavo-diploma op zak is een overstap naar de havo 
mogelijk. Mavo-leerlingen die weten dat ze de over-
stap naar de havo willen maken, volgen in de examen-
klas zeven in plaats van zes vakken. Zo maken we een 
overstap een stuk gemakkelijker.

Deelbegaafdheid
Waar nodig en/of mogelijk houden we rekening met 
deelbegaafdheid. Dat betekent dat als je in de tweede 
klas mavo een sector hebt gekozen of in derde klas 
havo of vwo een profiel, bij de overgang naar de vol-
gende klas gekeken wordt met welke vakken je verder 
gaat. Je wordt dan op maat beoordeeld.

We doen hier veel 
gave projecten die  
ons voorbereiden  
op onze toekomst.

Blended Learning 
In de onderbouw werken we met een mengvorm van ICT-activitei-
ten en traditionele onderwijsmethodes. De boekmethodes gebrui-
ken we om de basisstof uit te leggen. Door het gebruik van een 
laptop en digitale middelen word je nog meer uitgedaagd en kan je 
extra oefenen. Bovendien leer je zo om zelfstandig te werken.   

Huiswerkklas
Het HLW werkt samen met ‘Studiezalen’. Deze  organisatie heeft 
een huiswerkklas op het HLW. Als je je hiervoor aanmeldt, kun je 
onder begeleiding huiswerk maken en leren. Studiezalen doet 
echter meer. Er wordt ook gewerkt aan het creëren van bewust-
wording: het belang van de eigen inzet en verantwoordelijkheid. 
Verder is er aandacht voor talentontwikkeling en voor jouw doelen 
en toekomstdromen. 

Trainingen
Het HLW geeft diverse trainingen. Als het nodig is kun je hieraan 
deelnemen. Er zijn bijvoorbeeld faalangstreductietrainingen, soci-
ale vaardigheidstrainingen (SOVA), trainingen voor het vergroten 
van de communicatieve en sociale vaardigheden en trainingen 
om sociale problemen, zoals pesten, uitsluitingen, meeloopgedrag 
en conflicten te voorkomen of verminderen.  Leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben op bepaalde leervlakken krijgen on-
dersteuning van de begeleider passend onderwijs (BPO).

is ons geheim

Steun,  
begeleiding 
en uitdaging 
op maat
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HALLO 
WERELD
Een groot succes!

Hallo Wereld Projecten & Activiteiten 
Regelmatig organiseren we Hallo 
Wereld-activiteiten zoals: bezoek aan 
museum en theater, internationale 
eTwinning-projecten en deelname aan 
loopbaanoriëntatieprojecten- en evene-
menten.
Daarnaast gaan we graag op reis. Zo 
gaan we aan het begin van het school-
jaar op kamp met de brugklassen en 
gaan de TTO-leerlingen in de tweede 
klas naar Engeland. 
Derde klassen bezoeken het Ruhrgebied 
in Duitsland, Parijs of Lille. Leerlingen 

in de bovenbouwklassen gaan op een 
meerdaagse reis naar het buitenland: 
Rome, Napels, Parijs, Praag of Barcelona. 
Dit natuurlijk onder voorbehoud in ver-
band met de ontwikkelingen van corona.
De buitenlandse reizen zijn altijd educa-
tief en vinden plaats in het kader van een 
of meer vakken en internationalisering.
 
Lees meer over ons Hallo Wereld- 
programma in de aparte folder.

Op het HLW maken we van onze leerlingen echte wereldburgers. Ons Hallo 
Wereld-profiel sluit perfect aan op onze onderwijsvisie, waarin persoonlijke 
vorming, talentontwikkeling en uitdagend onderwijs centraal staan. Alle 
leerlingen, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw, nemen deel aan 
het Hallo Wereld-programma. Dankzij dit prachtige programma leer je de 
wereld kennen, weet je optimaal gebruik te maken van jouw talenten en 
capaciteiten en ga je later goed voorbereid een vervolgopleiding in en de 
arbeidsmarkt op. 

Onder het motto Hallo Wereld stap je de grote, wijde wereld in. Je mag zelf 
kiezen langs welk pad.  Ontdek je stad, leer debatteren, duik in het rijke verleden, 
in de wereld van de kunst of van de wetenschap, ga aan de slag met robotica en 
techniek, bekijk de wereld door een lens, ontdek je veelzijdigheid bij theater en 
scherp je geest bij Hello World News of Creatief denken. Sporten kan ook. Zo kun 
je ook kiezen voor American football, Meidenfit, Kickboksen of Streetdance. 

Het HLW is de 
enige school met 
Hallo Wereld

O N T D E K K E N  |  D U R V E N  |  D O E N

HALLO
WERELD

Of je als leerling nu een denker of een doener 
bent, in de Hallo Wereld-lessen is er altijd iets wat 
aanspreekt. Drie keer per jaar maak je een keuze 
voor een lessenserie van acht weken. Heb je een 
onderdeel goed afgesloten, dan ontvang je een 
certificaat. Alle certificaten die je hebt gehaald en 
bewijzen van activiteiten die je gedurende je school-
carrière hebt gedaan worden verzameld in een 
persoonlijk portfolio. 

Taalbeleid
Op onze school is veel aandacht voor taal. We zijn 
bewust bezig met de taalontwikkeling, waaronder 
kritisch en genuanceerd taalgebruik, zodat je je doel-
gericht en op passende wijze kan uiten. Dit is belang-
rijk om straks succesvol mee te kunnen doen in de 
maatschappij en bij een vervolgstudie. Ook kunnen 
we door middel van taal je horizon verbreden. 
Het taalbeleid wordt niet alleen bij het vak Neder-
lands uitgevoerd. Ook bij andere vakken is taal een 
punt van aandacht.

In ons taalbeleid worden de volgende middelen 
ingezet: 
• Indien nodig, extra ondersteuning op het gebied 

van begrijpend lezen, woordenschat en spelling 
in de onderbouw. 

• Ondersteuning bij tekstbegrip in de  bovenbouw.
• Leesbevordering door het project ‘Literatuur in 

de tas’ tijdens opvanguren. 
• Literaire activiteiten uitgezet door de 

 mediatheek

De wereld kan niet meer zonder technologie, Daarom starten we 
schooljaar 2023-2024 met de HLW Tech School. In de onderbouw maak 
je kennis met coderen, design en eSports. Je gaat aan de slag met 
de ontwikkeling van robots en je leert alles over de wereld van social 
media.  Spelenderwijs nemen wij je mee in de wereld van technologie 
en leer je welke positieve bijdrage je ermee kan leveren aan de maat-
schappij.  
 
Leer computers in elkaar zetten, websites maken en posters designen. 
Bouw samen met je klasgenoten een eigen virtuele wereld. Creëer een 
eigen spel of app die ook voor anderen nuttig is en leer hoe je je eigen 
techbedrijf kan beginnen. Breng jouw fantasieën en ideeën tot leven 
op onze HLW Tech School.  

Technoloog worden? Wat is dat?  
Wat je later ook gaat doen, of je nou als arts, piloot, advocaat, kok of 
monteur aan de slag gaat, technologie ga je overal nodig hebben. 

Onze docenten kennen de wereld van technologie en nemen jou mee op bezoek bij verschillende bedrijven 
en instanties om te zien hoe technologie wordt gebruikt op de werkvloeren van ziekenhuizen, tech bedrijven, 
je  favoriete eetplekken en meer. Zo maak je kennis met de nieuwste technologie snufjes en vele technologie 
beroepen,alsrobotbouwer,grafischontwerper,gameontwikkelaar,eSporterenmeer.

Tech School  
NIEUW LEER SPELENDERWIJS TECHNOLOGIE   

OP MAVO, HAVO EN VWO OM DE 
 WERELD TE VERBETEREN!  
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Hallo Wereld: klas 3 tot en met 6
Het Hallo Wereld-loopbaanprogramma bevat verschillende 
onderdelen, van sollicitatietraining tot het bezoeken van 
bedrijven en van stage lopen tot de deelname aan master-
classes van ‘Pre University College’. 

De Hallo Wereld-loopbaanoriëntatie start op de mavo al in 
klas twee. Ter voorbereiding op de sectorkeuze krijgen 2 
mavo-leerlingen les of voorlichting van externe docenten of 
experts uit verschillende werkvelden. In de derde en vierde 
klas volgen mavo-leerlingen sollicitatietrainingen, nemen 
zij deel aan een technologieweek en bezoeken zij diverse 
bedrijven en opleidingen. 

Portfolio
Iedere leerling op het HLW stelt een eigen HLW-portfolio samen. 
Het portfolio bestaat uit alle, vanaf de brugklas behaalde, certifi-
caten en getuigschriften van workshops, Hallo Wereld-activitei-
ten, stagebezoeken, Peer2Peer-getuigschriften, TTO-certificaten 
en nog veel meer. Dit portfolio is belangrijk. Universiteiten en 
hogescholen stellen namelijk steeds hogere eisen aan hun toe-
komstige studenten en vragen naar een persoonlijk cv/portfolio. 
Met een eigen HLW-portfolio sta je sterker bij een vervolgstudie.

DELF
DELF staat voor Diplôme d’Etudes en Langue 
Française. Het DELF-programma is te verge-
lijken met het programma van Cambridge 
voor het vak Engels. Net als de Cambridge- 
examens zijn DELF-examens Europees 
erkende examens die  leiden tot een officieel 
diploma waarmee de leerling zijn/haar niveau 
van de Franse taalbeheersing kan aantonen.

Hallo Wereld & Internationalisering
Tweetalig onderwijs is onlosmakelijk verbonden 
met internationalisering. Onze tweetalige leer-
lingen leiden we op tot echte wereldburgers. 
eTwinning is daarbij een geweldige partner. Het is 
de online community voor scholen in Europa. Via 
video calls en e-mail is er contact met leerlingen 
van partnerscholen in andere landen. Het versterkt 
de beheersing van de Engelse taal en is goed voor 
de internationale ontwikkeling van de leerling. 
eTwinning-projecten op het HLW, met name de 
wiskundeprojecten, zijn uitermate succesvol; het 
project ‘My Town In Numbers’ heeft de Nationale 
eTwinning-prijs gewonnen en eindigde bij de Euro-
pese prijzen als tweede. 

Havo- en vwo-leerlingen worden in de derde klas be-
geleid bij hun profielkeuze. Daarnaast volgen zij in de 
bovenbouw in het kader van Hallo Wereld een uitvoerige 
loopbaan- en studie-oriëntatie. Bezoeken aan universiteit 
en hbo-instellingen en ook sollicitatietrainingen zijn in dit 
programma opgenomen. 

Door de samenwerking met mensen van buiten het on-
derwijsveld, zoals ontwerpers, journalisten en managers 
uit het bedrijfsleven en met het hbo verruimen we de blik 
van de havo-leerling. 
Voor de vwo’er zijn er samenwerkingsprojecten met 
 onder andere ziekenhuizen en de Vrije Universiteit, 
 bijvoorbeeld de masterclasses van Pre University College. 

Andere Hallo Wereld-activiteiten in de bovenbouw 
spelen in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. 
Samen met externe partners ontwikkelen we lesmodules 
waarop leerlingen zich kunnen inschrijven. Thema’s zijn 
o.a.  design, fashion, technologie, commu-
nicatievaardigheden en persoonlijke 
financiën. Het doel van deze mo-
dules is om de nieuwsgierigheid 
van de leerlingen te prikkelen, 
zodat ze uiteindelijk een goed 
overwogen studiekeuze doen.

Hallo Wereld en Giving Back: 
Al jaren werkt het HLW samen met Giving Back, een 
bijzonder project. Giving Back koppelt leerlingen uit de 
bovenbouw havo en vwo een-op-een aan een mentor 
die hen als coach begeleidt op het carrièrepad. Deze 
vrijwilligers, met allen een prominente maatschappelijke 
positie, laat de hem toegewezen deelnemer kennisma-
ken met nieuwe activiteiten, plaatsen, mensen, om-
gangsvormen en zienswijzen. 

De Giving Back-coach levert daarbij ook input voor de 
keuze van een mogelijke vervolgopleiding. De erva-
ringen die de leerling opdoet bij Giving Back, openen 
deuren op de weg naar een succesvolle toekomst. 
ekomst. 

NAAR DE VOLGENDE STAP:
DE UNIVERSITEIT  
OF HOGESCHOOL 

Het project ‘A Taste Of Maths’ haalde zelfs de 
eerste prijs, zowel in de categorie 12-15 jaar als 
de algemene 1e prijs over alle projecten! Ook 
het project AIMS viel in de prijzen: winnaar in de 
categorie meest innovatieve eTwinning-project. 
Maar niet alleen wiskunde doet mee met eTwin-
ning-projecten. Ook de talen ontwikkelen projec-
ten. En in navolging van de tweetalige afdeling 
doen ook reguliere klassen mee aan eTwinning.

Soms gaan we zelf ook naar het buitenland. Voor 
de TTO-leerlingen staat er in de onderbouw een 
reis naar Engeland op het programma. 

Het HLW is de  
allerleukste 
school in West.

Maximaal 16 leerlingen kunnen deelnemen aan het DELF-
pro gramma. We maken daarom een selectie van de aller-
beste en meest gemotiveerde leerlingen.  

Deelnemers volgen gedurende het 2e en 3e leerjaar één 
keer in de week een extra Franse les. Eind derde klas wordt 
DELF afgesloten met een examen aan de Alliance Françai-
se. Een succesvolle deel name wordt bekroond met 
een officieel Europees erkend diploma.
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Aanname procedure 
Het HLW volgt de Amsterdamse  
procedure met betrekking tot  
aanmelding en inschrijving voor  
het schooljaar 2022–2023.

Teamleider Brugklas: 
Mw. M. F. van Minnen

Peer Leaders  
Ook leerlingen voelen zich betrokken bij hun school, hun HLW. Leer-
lingen van onze school begeleiden bijvoorbeeld elkaar, de zogenaamde 
Peer Leaders. Leerlingen uit de voor-examenklas kunnen zich aanmel-
den voor het project Peer2Peer. Deze leerlingen nemen vervolgens deel 
aan een intensieve training om leerlingen uit de brugklas op een plezie-
rige en informatieve manier te laten wennen aan hun nieuwe school. 

Iedere brugklas krijgt een aantal Peer Leaders toegewezen. Zij onder-
steunen de mentor en gaan een of meer dagen mee op excursies. Het 
is een initiatief dat goed aansluit bij onze onderwijsvisie, waarin leerlin-
gen elkaar steunen en helpen. Naar school gaan doe je samen.

De Peer Leaders ontvangen een officieel certificaat als zij hun Peer 
 Leadership goed hebben afgerond.

Grote docentbetrokkenheid 
Een succesvolle begeleiding staat of valt bij goede 
en betrokken docenten. Het HLW staat hier be-
kend om. Op onze school word je begeleid door 
docenten die zich volop inzetten om jou te bege-
leiden naar een mooie toekomst. Onze docenten 
zijn trots op de resultaten en prestaties die zij met 
hun leerlingen behalen. 

Ouderbetrokkenheid 
Maar school en leerlingen kunnen het niet alleen.  
In onze onderwijsvisie staat het woord ‘samen’ centraal: 
Samen sta je sterk, samen weet je meer, samen bereik 
je meer, samen kom je verder. Daarom willen we ouders 
 nadrukkelijk betrekken bij de school. In onze visie vor-
men ouder, leerling en school samen een team. 

Het HLW betrekt ouders bij de school via de mentor, de 
kennismakingsgesprekken en de ouderavonden. Het 
programma Magister geeft ouders zicht op de prestaties 
en absenties van hun kind. Ook opgegeven huiswerk 
kunnen zij in dit programma volgen. Zo blijven ouders op 
de hoogte en kunnen zij hun kind goed ondersteunen. 

Tijdens het schooljaar worden vier rapporten uitgereikt. 
Deze worden opgehaald door en besproken met ouder 
en leerling samen. 

Door middel van nieuwsbrieven informeert het HLW de 
ouders over algemene schoolzaken. Daarnaast vinden 
we het belangrijk om goed te luisteren naar de mening 
van ouders over de school. Dit gebeurt via de ouderraad, 
de MR en ouderenquêtes. 

Hoe ziet je schooldag er in klas 1 en 2 uit?
In de eerste klas zijn de Hallo Wereld-lessen op 
het eerste uur ingeroosterd. Daarna volg je het 
gewone lesrooster van jouw klas met vakken die 
voor iedereen verplicht zijn: Nederlands, Engels, 
wiskunde, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, 
biologie, godsdienst, lichamelijke opvoeding, 
techniek, beeldende vorming en theater. Vanaf 
de tweede klas krijg je ook natuurkunde en 
Duits. Voor de tweede klassen zijn de Hallo We-
reld-lessen op het 7e uur ingeroosterd.

Lessen voor ondersteuning en begeleiding 
(huiswerkklas en steunlessen) worden ook aan 
het eind van de dag gepland. 

De lessen duren 60 minuten.

INFORMATIE- EN 
OPEN AVONDEN 
Laat de kans om een goed beeld te krijgen van het 
HLW niet aan je voorbijgaan! Kom op een van onze 
 informatie- en/of open avonden. Kijk rond, proef de 
fijne sfeer, vraag wat je wilt weten en neem informatie 
mee. Ontdek de mogelijkheden die het HLW jou biedt. 

Je bent van harte welkom! 
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Inloop

Adresgegevens 
Hervormd Lyceum West (HLW)  
Hemsterhuisstraat 79  
1065 JX Amsterdam  
T 020 - 615 27 80
F 020 - 614 15 57  
E school@hlw.nl
www.hlw.nl 

Lid Cedergroep

Open avonden
Di 31 januari
Wo 1 februari
18.30-21.00 uur

Informatie-
avond TTO 
Donderdag  
9 februari
19.00-20.30 uur

Let op!
Programma start  

om 19.00 uur


