Amsterdam, 5 oktober 2018

Beste groep 8 leerkracht,
U kent ze vast wel, leerlingen in groep 8 die toe zijn aan een nieuwe uitdaging. De aangeboden lesstof
beheersen ze al en eigenlijk staan ze te popelen om naar de middelbare school te gaan.
Voor deze ambitieuze basisschoolleerlingen heeft het Hervormd Lyceum West het 8+ project
ontwikkeld. Tijdens het 8+ project bieden wij de leerlingen twee middagen met interessante en
uitdagende lessen in diverse vakken aan. Ook krijgen de leerlingen een map mee met opdrachten om
zelfstandig thuis of op de basisschool te maken.
Docenten van het HLW begeleiden hen per email bij het maken van de opdrachten met tips en
aanwijzingen. Ze kunnen hun vragen mailen aan de docent en ontvangen persoonlijke feedback op de
gemaakte opdrachten.
De derde middag is een feestelijke afsluiting: de HLW-Experience. De leerlingen gaan in groepjes,
onder begeleiding van bovenbouwleerlingen, met elkaar de strijd aan om een groot HLW-mysterie op
te lossen. De opdrachten die ze deze middag krijgen, staan in het kader van ons Hallo Wereldconcept.
.
Dit jaar hebben we het 8+ project in een nieuw jasje gestoken. Uw leerlingen kunnen kiezen uit:
 het reguliere 8+ project óf
 het TTO 8+ project.
Bij het TTO 8+ project krijgen de leerlingen alle lessen en opdrachten in het Engels aangeboden. Een
échte uitdaging voor de leerlingen en een realistische kennismaking met Tweetalig Onderwijs!
De data voor de middagen zijn:
woensdag 7 november 14.45 uur tot ca. 16.45 uur
woensdag 12 december 15.00 uur tot ca.16.45 uur
woensdag 16 januari

15.00 uur tot ca. 16.45 uur

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel moet de leerling kunnen beschikken over een
computer met internetverbinding thuis of op school. Verder gaan we er vanuit dat de leerlingen alle
drie de middagen aanwezig zijn.
Heeft u interesse in het project?
Dan kunt u de leerling(en) tot en met vrijdag 19 oktober aanmelden via:
aanmeldingen8plus@hlw.nl, onder vermelding van de volgende gegevens:
 Keuze voor het reguliere 8+ project of het TTO 8+ project
 Voor- en achternaam
 Geboortedatum
 Emailadres van leerling en ouder
 Naam van de basisschool

Wij willen hierbij opmerken dat het reguliere 8+ project bedoeld is voor leerlingen met een H/V dubbel
advies óf een VWO-advies. Dit omdat gebleken is dat het project voor leerlingen met andere adviezen
te hoog gegrepen is. Omdat wij TTO ook op havo-niveau aanbieden, stellen we het TTO 8+ project
ook open voor havo-leerlingen.
Voor algemene vragen over het project kunt u mailen naar: f.ruygrok@hlw.nl of s.hadouchi@hlw.nl.

Met vriendelijke groet,

Mw. F. Ruygrok en mw. S. Hadouchi
Coördinatoren 8+ project

