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Wat is Hallo Wereld?
Het Hallo Wereld-profiel is er voor alle leer-
lingen van het HLW, van brugklas tot aan het 
eindexamen. Talentontwikkeling en uitdagend 
onderwijs staan centraal. Hallo Wereld is een 
samenhangend programma, met veel aandacht 
voor de talenten en capaciteiten van onze 
leerlingen. Horizonverbreding, verdieping van 
kennis en inzicht, leuke, uitdagende lessen en 
zelf bepalen welke les je volgt. 
Bij onze Hallo Wereld-lessen is dat allemaal 
mogelijk. De leerlingen kunnen er actief aan de 
slag en werken er in kleine groepen.

Uitgangspunt bij de vormgeving van het Hallo 
Wereld- programma zijn de zogenaamde ‘21st 
Century Skills’: Samenwerken, Probleemop-
lossend vermogen, ICT-geletterdheid, Creativi-
teit, (Zelf-)Kritisch denken, Communiceren en 
 Sociale en Culturele vaardigheden. 

Beste collega,
Met deze folder informeren we u over het HLW, over ons 
Hallo Wereld-profiel en over ons Tweetalig onderwijs 
(TTO) op havo en vwo. We nodigen u van harte uit om 
samen met uw groep 8 kennis te maken met het HLW.
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Nederlands
Zoek dat nou maar eens op!
Aerofobie? Nog nooit van gehoord! Xylografie? Wat is dat
nou weer? Bij Nederlands leer je een heleboel moeilijke
woorden bij de lesjes woordenschat. Ook door het lezen
van boeken en andere teksten, wordt je woordenschat
steeds groter. Toch is het onmogelijk om alle woorden en
hun betekenis te kennen. Daarom is het maar goed dat  
je er ook achter komt hoe je het woordenboek goed  
gebruikt. Dan is de betekenis van het spreekwoord  
’Tussen wal en schip vallen’ voor jou straks  
geen raadsel meer.

English: Alive and Kicking**
Aan de hand van afbeeldingen van bekende gebouwen
uit de hele wereld, gaan de leerlingen hun Engelse
spreekvaardigheid oefenen. Enig zang en toneeltalent
van leerling en vakdocent kan daarbij van pas komen.

Ons aanbod
We stellen graag een programma van drie lessen à 30 minuten  
voor jullie samen, Nederlandstalig en/of Engelstalig. De lessen  

sluiten aan op Hallo Wereld, Tweetalig onderwijs of op de  
reguliere lessen. Enkele voorbeelden van de lesjes:
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Tweetalig onderwijs (TTO) voor vwo én havo
Tweetalig onderwijs sluit aan bij ons Hallo wereld-concept. Het HLW is 
de enige school in Nieuw-West die Tweetalig onderwijs aanbiedt aan 
zowel de vwo- als havo-leerling. 

Tweetalig vwo of havo is nét even meer dan gewoon havo of vwo.  
Het belangrijkste verschil is dat er niet alleen Engels gesproken wordt 
bij het vak Engels, maar dat een groot deel van de andere vakken 
(minimaal 50%) óók in de Engelse taal wordt onderwezen.  
Bovendien is er veel aandacht voor internationalisering.

Het TTO is er van klas één tot en met drie. Daarna bereiden wij de 
leerlingen voor op het eindexamen dat in het Nederlands moet worden 
gedaan. In de bovenbouw is er wel een Engelstalig programma om 
het hoge niveau van Engels vast te houden en verder te ontwikkelen.

TTO heeft zijn waarde inmiddels bewezen. Zo’n 170 VO-scholen  
in Nederland bieden Tweetalig onderwijs en steeds meer vervolg-
opleidingen zijn geheel of gedeeltelijk Engelstalig. 



Bingo!!
Franse les is als een spelletje spelen

Veel kinderen zijn weleens in Frankrijk geweest.  
Een paar woordjes van die moeilijke wereldtaal  
kunnen ze meestal wel spreken. Vaak kunnen ze  
ook wel tot tien tellen. En daar sluiten we bij aan.  
Met behulp van een eenvoudig liedje leren ze al  
snel de getallen 1 t/m 20. Zo snel dat ze in het  
Frans een spelletje Bingo kunnen spelen. Voor de 
slimmerik met een beetje geluk is er een prijsje.

Ave Wereld
Een les Latijn/Grieks

We gaan terug in de tijd, naar de tijd van
de Grieken en Romeinen: de historie, de
cultuur, de talen. En daarna weer door de
naar de huidige tijd: de erfenis. De leerling-
en leren het Griekse alfabet te schrijven
en schrijven vervolgens hun eigen naam in
Griekse letters.

Duits
Sprechen Sie Deutsch?

Wat weten we eigenlijk van onze naaste buur 
Duitsland? Wie zijn de Duitsers, wat is hun taal, 
wat zijn hun eetgewoontes en wat is typisch Duit-
se muziek? Tijdens deze ‘Erste Stunde Deutsch’ 
komt het allemaal aan bod.



Creatief met Wiskunde*
Een les over coördinaten

Wiskunde saai? Welnee, in ieder geval niet op het
HLW. De leerlingen leren wat coördinaten zijn en
gaan met behulp van coördinaten een tekening
maken. Geen kubus of grafiek. Wat wel? Dat ont-
dekken de leerlingen gaandeweg de opdracht.

Technisch design*
Dobbelen maar!

Iedereen heeft weleens een dobbelsteen in handen gehad.
Maar hoe oud is een dobbelsteen en waar komt hij vandaan?
Hoe maak je eigenlijk een dobbelsteen? Leerlingen gaan zelf
aan de slag. Ze tekenen, meten, boren, schuren, gebruiken
verschillende gereedschappen en werken met hout.

Science
Ruimtevaart

De mens vliegt naar de maan en nog verder de ruimte
in, maar hoe werkt dat? Na een korte uitleg over het
vliegen met een raket gaan de leerlingen zelf aan de
slag en maken alleen of in groepjes een papieren
raket die ze ook nog gaan afschieten.



Biologie
Microscopie

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Dat is
waar het bij microscopie om draait.
De wonderen van een onzichtbare
wereld worden zichtbaar.

Geography**
Climate change, we have a problem (don»t we?)

In deze les worden de leerlingen meegenomen op een ontdekkingsreis rond 
de wereld. Centraal staat de vraag hoe het klimaat eigenlijk kan veranderen.
Door middel van spraakmakende beelden in combinatie met een beschrijving 
in het Engels worden de leerlingen gestimuleerd zoveel mogelijk Engels te 
praten over een onderwerp dat ze persoonlijk raakt. 

De reis eindigt in Nederland. Wat zijn de gevolgen van de klimaatveran dering 
voor Nederland? Het inkleuren van een kaart maakt de gevolgen inzichtelijk.

History**
Arachne

Wie was Ariadne en waarom werd zij in een spin
veranderd door de Griekse godin Pallas Athene?
We lezen het verhaal in het Engels. Best pittig,
maar omdat het verhaal in stripvorm is, begrijpen
uw leerlingen meer dan u denkt.



Geschiedenis
Heksen, waan en bijgeloof

We denken graag dat bijgeloof niets voor ons is.
Maar is dat wel waar? Na wat voorbeelden uit
verschillende culturen komen we uit bij de  
westerse cultuur: heksenwaan in de middeleeuwen.

Lesje Economie 
Money, money, money

Waarom verdient de een veel meer dan de ander? Waarom gaat er
zoveel belasting van af voor je je loon echt in handen krijgt? Is dat
terecht? Wat zijn de oorzaken van inkomensverschillen? En wat is de 
zin of onzin is van al die belastingen die we moeten betalen. 

Arts & Design**
Landscape art

Waarom is een boom in de verte kleiner dan  
de bloem op de voorgrond. Hoe gebruik je 
kleuren in een landschap? Wat bedoelen we 
met overlapping? De leerlingen krijgen een paar 
simpele trucs aangereikt en creëren hun eigen 
landschap met diepte. En ondertussen leren ze 
ook nog een paar Engelse begrippen. 

CLIL
Content and Languaage Integrated Learning

De Engelstalige lessen zijn vaklessen in het Engels.  
Maar, let op! Elke vakles is óók een taalles en elke  
vakdocent is óók een taaldocent. Bij de Engelstalige  
vaklessen wordt veel aandacht besteed aan het  
verwerven van een Engelse woordenschat, aan  
Engelse spreek- en schrijfvaardigheid en aan de  
Engelse grammatica.

*Lessen die ook in het Engels kunnen worden gegeven.
**Lessen die alleen in het Engels worden gegeven.
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Praktische informatie
Dagen: in overleg
Tijden: ca. 9.00-10.30 uur

Aantal lessen: 3 (à 30 minuten)
Keuzemogelijkheid:
a. een Engelstalig of 
b. een Nederlandstalig programma of
c.  een combinatie programma met  

Engelstalige en Nederlandstalige lessen

Aanmelden: via uw HLW contactpersoon
óf via Sylvia Holwerda s.holwerda@hlw.nlData voorlichting

Open avonden 
Dinsdag 1 februari 2022
van 18.30 tot 21.00 uur

Woensdag 2 februari 2022
van 18.30 tot 21.00 uur

Informatieavond Tweetalig  
onderwijs havo en vwo 
Donderdag 10 februari 2022
van 19.00 tot 20.30 uur

Let op! Programma start om 19.00 uur


