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Dit jaar ga je een middelbare school kiezen. Natuurlijk wil je naar een goede school, met een 
leuke sfeer, waar je vrienden maakt en waar je je veilig voelt. Maar je zoekt ook een school 
met een goede naam, uitdagend onderwijs en met mogelijkheden.

Het Hervormd Lyceum West (HLW) is een dynamische en overzichtelijke school met een 
sterke vwo-, havo- en mavo-opleiding. Tweetalig onderwijs op vwo en havo zijn bij ons 
mogelijk, net als het volgen van een gymnasiumopleidng. Het HLW is een fijne school waar 
leerlingen en leraren elkaar kennen. Een goed leerklimaat en een prima sfeer kenmerken 
het HLW. Karakteristiek voor het HLW zijn ambitie, talentontwikkeling en streven naar een 
hoger niveau. Op onze school doen we dat samen; samen sta je sterk, samen weet je meer, 
samen presteer je meer. 

Het HLW is een ambitieuze school. Door de uitstekende en persoonlijke begeleiding word je 
in staat gesteld het allerbeste uit jezelf te halen. Veel van onze leerlingen eindigen op een 
hoger niveau, dan waarop ze gestart zijn. We zijn specialist in opstromen. Gewoon opleiden 
voor een diploma vinden we niet genoeg. 

Talentontwikkeling vindt plaats in ons Hallo Wereld-profiel, een groot succes. In dit profiel 
krijgen alle leerlingen een uitdagend en aantrekkelijk onderwijsaanbod dat verder gaat dan 
de gewone lessen. Iedere dag zijn er Hallo Wereld-lessen: robotica, techno-design, creatief 
denken, schaken, kunst op tafel, basketbal, digitaal componeren, dans, toneel  
en nog veel meer. Ons Hallo Wereld-profiel sluit aan op onze onderwijsvisie waarin het onze 
ambitie is van iedere HLW-leerling een echte wereldburger te maken en waarin verbreding, 
verdieping en talentontwikkeling centraal staan. 

In de bovenbouw, vanaf klas drie, staat ons Hallo Wereld-profiel meer in het teken van 
loopbaanoriëntatie, waardoor onze leerlingen goed worden voorbereid op de keuze voor 
vervolgonderwijs. Als toekomstige academicus of moderne zakenman/-vrouw ben  
je bij ons in goede handen.

Kortom: ‘op het HLW slaag je eerder voor later!’ 
Ontdek het allemaal zelf. Bezoek onze Open Avonden in januari en februari. 

J.J. van Dokkum,
rector

Ons schoolgebouw 
Het HLW is gevestigd in een mooi en licht gebouw gelegen in het westelijk deel van Amsterdam,  
nabij de Sloterplas. De school is goed bereikbaar per fiets en met het openbaar vervoer. 
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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 misschien iets voor jou? Op het HLW is het allemaal mogelijk. Van 
oudsher is het HLW een school die streeft naar kwaliteit, een school die als doel heeft iedere leerling met 
een zo hoog mogelijk diploma weg te laten gaan. We werken daarin samen met jou en met je ouders, want 
samen presteer je meer. 
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Het HLW is specialist in opstromen, stapelen en deelbegaafdheid. 
Een goede en gemotiveerde havo-leerling proberen wij naar een 
atheneumdiploma te begeleiden. Een goede en gemotiveerde 
atheneumleerling stimuleren wij om een gymnasiumdiploma te 
halen. En een goede en gemotiveerde mavo-leerling zien wij 
graag met een havo-diploma slagen. Om dit te bereiken leggen wij 
nadruk op een intensieve en persoonlijke begeleiding. Waar nodig 
en/of mogelijk besteden we aandacht aan opstroommogelijkheden 
en deelbegaafdheid.
Opstromen betekent dat een leerling in de gelegenheid wordt 
gesteld een hoger niveau te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld door 
leerlingen met een dubbeladvies in een ‘dakpanklas’ te plaatsen 
(zie hieronder: het indelen van de klassen). 
Stapelen is natuurlijk ook mogelijk. Als een leerling het havo- 
diploma heeft behaald kan hij/zij overstappen naar het atheneum. 
Dat geldt ook voor de mavo-leerling die naar de havo wil. 
Deelbegaafdheid inzetten betekent, dat als de leerling in de derde 
klas een vakkenpakket moet kiezen, de leerling beoordeeld wordt 
op zijn sterke punten en niet op zijn zwakke punten.

Het indelen van de klassen 
Leerlingen worden in overeenstemming met het basisschooladvies geplaatst in een vwo-klas, in een havo-
klas of een mavo-klas. Kies je voor Tweetalig onderwijs, dan word je geplaatst in een aparte TTO-klas op 
havo, havo/vwo of vwo -niveau. Heb je een gedeeld advies, zoals een mavo/havo of havo/vwo advies, 
dan zijn er ‘dakpanklassen’: mavo/havo en havo/vwo. In deze klassen wordt tot het tweede rapport op het 
hogere niveau lesgegeven en op het lagere niveau getoetst Bij het tweede rapport worden deze leerlingen 
ingedeeld in stromen. 

Ook hebben wij mogelijk combinatieklassen in de brugklas. In deze klassen zijn leerlingen ingedeeld met 
havo, havo/vwo of vwo niveau. Vwo leerlingen krijgen vwo toetsen en cijfers. De overige leerlingen krijgen 
havo cijfers tot blijkt of iemand naar de vwo stroom mag. Het tweede leerjaar heeft ook combinatieklas-
sen. mavo/havo en havo/vwo klassen. In deze klassen wordt zo veel mogelijk lesgegeven op het hoogste 
niveau en waar nodig wordt er gedifferentieerd lesgegeven. De leerlingen worden getoetst op het eigen 
niveau. Ook in de tweede klas is het mogelijk om op basis van resultaten op te stromen. 

Steun en begeleiding op maat is ons geheim 
Een sterke kant van het HLW is het bieden van Onderwijs op Maat.  
Dat betekent dat je steun en begeleiding krijgt waar het nodig is en  
uitgedaagd wordt waar het kan. Ondersteuning kan bestaan uit  
huis werkbegeleiding en steunlessen, uitdaging kan bestaan uit  
extra verdiepingsstof en mogelijke opstroom.
Door deze extra lessen en begeleiding is het HLW als een van de  
weinige middelbare scholen in staat leerlingen met een hoger  
diploma uit te laten stromen dan de basisschool geadviseerd had. 
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Grote docentbetrokkenheid 
Het HLW staat bekend om de grote betrokkenheid van haar docenten. Onze  
docenten zijn trots op de resultaten en prestaties die zij met hun leerlingen  
behalen. Wat is er mooier dan jonge mensen begeleiden en coachen naar het 
volgende, hogere niveau en ze voor te bereiden op hun toekomst. 

De mentor
Door onze persoonlijke begeleiding voelen leerlingen zich thuis. We zijn  
ervan overtuigd dat ze hierdoor beter kunnen presteren. Binnen ons begelei-
dingssysteem staat de mentor centraal. In de brugklas bezoekt de mentor de 
leerlingen en hun ouders thuis, waardoor deze een zeer toeganke lijke, nabije en 
constante factor voor zowel ouders als leerling is. Ouders kunnen te allen tijde  
met vragen of opmerkingen contact opnemen met de mentor. 

Ouderbetrokkenheid 
Ouder, leerling en school vormen samen een team. Ouders willen we nadrukkelijk betrekken bij de school. 
Het is daarom voor de school zeer belangrijk ouders goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen 
van hun kind. Via het programma Magister kunnen ouders de prestaties van hun kind volgen, zodat zij deze 
goed kunnen ondersteunen. Samen presteren we meer!
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Studielessen 
In de brugklassen kent het HLW studielessen en steunlessen. 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 studievaardigheden, de vorderingen en het 
welzijn van zijn/haar mentorleerlingen. 
Bij het aanleren van studievaardigheden via o.a. de Plenda is er veel aandacht voor de 
vraag: Hoe kun je het beste leren, plannen en organiseren? Niet alleen de mentoren, maar 
ook de lesgevende docenten zijn geïnformeerd over de te gebruiken methodiek.

Steunlessen 
Na het eerste rapport is het voor leerlingen in de onderbouw mogelijkheid steunlessen te 
volgen. Heb je voor een vak net iets meer uitleg en hulp nodig, dan gaan we daar samen 
mee aan het werk. Steunlessen zijn er voor diverse vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, 
Frans, en in de 2e klas ook Duits. De steunlessen worden gegeven door vakdocenten.

Huiswerkklas 
Voor onze leerlingen hebben we onze eigen (gratis) huiswerkklas. Hier kun je naartoe als 
je thuis moeilijk aan het werk komt, geen rustige plek hebt om te leren of gewoon graag 
wat hulp wil bij je huiswerk. De huiswerkklas wordt begeleid door vakstudenten. Je kunt er 
twee dagen in de week naar toe: dinsdag en donderdag. De huiswerkklas is dan open van 
15.00-19.00 uur.

Spelling 
Na een screening worden zwakke brugklasleerlingen in de eerste periode ingedeeld bij een 
steunles spelling van 8 weken. 

Tekstbegrip 
Sommige brugklasleerlingen hebben behoefte aan het leren omgaan met grote stukken 
tekst. Er staat soms zo veel informatie in die lange teksten, dat het bijvoorbeeld moeilijk is 
om hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Met name zaakvakken als aardrijkskunde en ge-
schiedenis zijn dan een groot probleem. Door een verkeerde aanpak kunnen deze leerling-
en dan onvoldoende scoren en de moed opgeven. In de tweede periode worden zwakke 
lezers uit de brugklas ingedeeld voor een steunles tekstbegrip en leesstrategieën. In een 
kleine groep krijgen zij dan intensieve begeleiding bij de aanpak van de grote stukken tekst. 

Woordenschat 
In de derde periode worden brugklasleerlingen met een geringe woordenschat ingedeeld 
bij een steunles woordenschat. Deze lessen worden gegeven door een remedial teacher of 
een docent Nederlands. 

Dyslexie 
Uiteraard wordt met dyslecten rekening gehouden. In de brugklas worden alle leerlingen 
globaal gescreend. Mocht er bij een kind een vermoeden van dyslectie zijn, dan wordt er 
aangeraden een uitgebreide screening te laten doen. Dyslecten met een officiële verklaring 
hebben recht op meer tijd bij toetsing en kunnen werken met vergroot materiaal. Indien er 
sprake is van ernstige dyslectie kan er gekeken worden naar de mogelijkheid om op een 
laptop te werken.

Faalangst en sociale vaardigheid
In het Hallo Wereld-programma hebben brugklasleerlingen de mogelijkheid een sociale 
vaardigheidstraining en een emotieregulatietraining te volgen. Leerlingen uit de  
2e t/m 5e klas kunnen indien gewenst deelnemen aan een faalangsttraining. Voor  
de eindexamenleerlingen is er een speciale faalangst/mindfulness training. Voor alle 
 trainingen geldt, school screent en meldt in overleg met de ouders aan.
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ONZE 
ONDERWIJS
AFDELINGEN
VWO: Gynmasium en atheneum
Het HLW heeft al meer dan 50 jaar een gymnasium en een atheneum. Samen vormen zij het 
vwo: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Deze opleidingen bereiden je allebei voor op 
een studie aan hogeschool of universiteit. Bij ons kun je ze zelfs in het Engels volgen. We hebben 
namelijk ook een Tweetalig vwo. De toekomstige academicus is bij ons in goede handen. We 
besteden veel aandacht aan het aanleren van een onderzoekende en kritische studiehouding 
en het leren plannen en organiseren. Vaardigheden waar je als aanstaande advocaat, arts en 
ingenieur niet buiten kan. Inspirerende samenwerkingsprojecten met Universiteit en Hogeschool 
helpen je goed op weg bij het aanleren van deze vaardigheden. De informatie en voorlichting 
door oud-leerlingen die je voor zijn gegaan op hogeschool of universiteit bereiden je voor op de 
keuzes voor later.
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Gymnasium 
Gymnasium en atheneum leiden beiden op voor een universitaire opleiding. 
Toch is er een verschil. Kiezen voor het gymnasium is kiezen voor klassieke  
talen. Brede interesse, ambitie en doorzettingsvermogen zijn typische ken-
merken van een gymnasiumleerling. 

De keuze voor het gymnasium maak je bij ons pas aan het eind van de brugklas. 
Wel krijgen alle leerlingen die in de vwo-brugklas zitten, een Ave Wereld-les, 
waarin je alvast kennis maakt met de taal en cultuur van de oude Grieken en 
Romeinen. 
Pas vanaf de tweede klas, volg je als gymnasiumleerling de vakken Grieks  
en Latijn. Daarnaast heb je natuurlijk alle andere vwo-vakken. 
In de bovenbouw van het vwo ga je door met Latijn of Grieks om een  
gymnasiumdiploma te krijgen. Je kunt ook beide vakken houden. 

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 Nederlandse en 
Engelse teksten beter te begrijpen. Ook wordt je woordenschat er groter door 
en helpt het bij het leren van Romaanse talen als Frans, Spaans en Italiaans. 
Verder is kennis van de klassieke oudheid: de wereld van de oude Grieken en  
Romeinen, natuurlijk goed voor je algemene ontwikkeling. 

Het regelmatig bezoeken van klassieke tentoonstellingen en het opvoeren  
van Griekse toneelvoorstellingen voor volle zalen zijn de leuke extra’s van  
onze gymnasiumopleiding. 

Onderbouw
In de onderbouw volgen alle leerlingen hetzelfde programma. Wel hebben de 
gymnasiumleerlingen vanaf de tweede klas Grieks en Latijn in hun rooster staan. 
Aan het eind van de derde klas kies je voor een van de vier profielen met een 
daarbij behorend vakkenpakket. Daar word je natuurlijk in begeleid. De decaan 
is er om je te adviseren wat voor jou de beste mogelijkheden en keuzes zijn. 

Hallo Wereld: Loopbaan en studie-oriëntatie
In de bovenbouw hebben wij een uitgebreid Hallo Wereld-programma dat onze leerlingen 
van het vwo uitvoerig laat kennismaken met loopbaan- en studiemogelijkheden. Zo zijn er 
samenwerkingsprojecten met bijvoorbeeld ziekenhuizen. Bij deze projecten kun je alvast 
kennismaken met de medische wereld.

Ook is er een samenwerkingsverband met de Vrije Universiteit van Amsterdam, waar we 
bij diverse faculteiten masterclasses volgen. Om leerlingen voor te bereiden op acade-
misch onderwijs doen we mee aan de Pre University College, dat diverse programma’s 
aanbiedt: 
• Profielkeuze 3 vwo, inclusief een bezoek aan het Weekend van de Wetenschap
• Profielwerkstuk Starter met VU studenten die hiervoor naar onze school komen, 
• Be Prepared, een project voor toekomstige eerste generatiestudenten en 
• De workshop wetenschappelijke literatuur aan de VU.
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HAVO 
Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) is een vijfjarige opleiding die voorbereidt op een studie 
aan het hoger beroeps onderwijs (hbo). Onze havo kenmerkt zich door een aanbod van (vakoverstijgende) 
projecten, die aansluiten op de in de les behandelde thema’s.

In de onderbouw volgen alle leerlingen hetzelfde lesprogramma. Daarna kies je voor een van de vier  
profielen met een daarbij behorend lessenpakket. De decaan adviseert je bij jouw keuze. 
Leerlingen die het moeilijk vinden zelfstandig huiswerk te maken kunnen gebruik maken van de huis-
werkklas. In het examenjaar staan per week zelfs twee extra studie-uren ingeroosterd. Leerlingen die  
dat nodig hebben, kunnen in die uren onder begeleiding werken aan de voorbereiding van het eindexamen. 
Verder bieden wij, indien dit gewenst is, bovenbouwleerlingen bijles op maat aan. 

In de bovenbouw volgen de leerlingen een Hallo Wereld-programma dat grotendeels bestaat uit een uit-
voerige loopbaan- en studie-oriëntatie. Bezoeken aan hbo-instellingen, sollicitatietrainingen etc. zijn in  
dit programma opgenomen. En dankzij samenwerking met mensen van buiten het onderwijsveld, zoals  
ontwerpers, journalisten, managers uit het bedrijfsleven en met het hbo wordt de blik van de leerling  
verruimd. Op deze wijze maken de leerlingen een goede en bewuste studiekeuze.
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MAVO 
Onze mavo is een vierjarige opleiding die voorbereidt op het hoogste niveau van 
het middelbaar beroeps onderwijs (mbo) of op de havo. Net als op de andere 
afdelingen is er op onze mavo een intensieve persoonlijke begeleiding met veel 
aandacht voor de prestaties van leerlingen. Ook voor sociaal emotionele zaken is 
ruimte en aandacht. In de vierde klas hebben we zelfs persoonlijke coaches die 
ieder acht tot vijftien leerlingen onder hun hoede nemen. 

Mavo-leerlingen moeten eerder dan havo- en vwo-leerlingen belangrijke keuzes 
maken. Al aan het eind van de tweede klas maken zij een keuze voor een sector. 
De Hallo Wereld-loopbaanoriëntatie start op de mavo dan ook al in klas twee, 
zodat leerlingen hun keuzes weloverwogen kunnen maken. In de opeenvolgende 
klassen staan sollicitatietrainingen, een technologieweek en bezoeken aan be-
drijven en opleidingen op het programma. Voorbeelden daarvan zijn:

• Mavo-leerlingen uit klas 2 volgen een bliksemstage bij een bedrijf.
•  De mogelijkheden van technische beroepen worden door mavo 2 leerlingen  

onderzocht tijdens de technologieroute in de Week van de Technologie. 
•  In mavo 3 krijgen alle leerlingen een sollicitatietraining, verzorgd door met  

mensen uit het bedrijfsleven.
• Diverse mbo-opleidingen verzorgen gastlessen in mavo 3. 
•  Carrière Coach is een loopbaanadvies-traject voor 4 mavo-leerlingen.  

Managers uit het bedrijfsleven voeren individuele gesprekken met leerlingen  
om zo een bewuste studiekeuze te maken. 
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Een groot succes! 
HALLO
WERELD

Hallo Wereld: klas 1 en 2
Onder het motto Hallo Wereld stappen onze leerlingen de grote, wijde wereld 
in. De leerling mag 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 schaken/ dammen 
of creatief denken. Of de leerling nu een denker of een doener is, in de Hallo 
Wereld- lessen is er altijd wel iets dat aanspreekt. Drie keer per jaar maken 
de leerlingen een keuze voor een periode van acht weken. Is een onderdeel 
goed afgesloten, dan ontvangt de leerlingen een certificaat. 
Alle certificaten en bewijzen van activiteiten die je gedurende je schoolcarrière 
hebt gedaan worden verzameld in een persoonlijk portfolio. 

Hoe ziet je schooldag er in klas 1 en 2 uit?
Tot 14.30 uur volgen de leerlingen samen met hun klas het  
gewone lesrooster: Nederlands, Engels , wiskunde, Frans, aard-
rijkskunde, geschiedenis, biologie, godsdienst, lichamelijke opvoe-
ding, techniek, beeldende vorming en theater en vanaf de tweede 
klas ook natuurkunde en Duits. Dit zijn de verplichte  
vakken die alle leerlingen krijgen. Daarna volgt ieder zijn eigen 
route van ondersteuning en begeleiding (huiswerkklas en steun-
lessen) of naar verrijking en verdieping (Hallo Wereld-lessen). 

Op het HLW maken we van onze leerlingen echte wereldburgers. Ons Hallo 
wereld-profiel sluit perfect aan op onze onderwijsvisie, waarin 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 weten onze leerlingen optimaal gebruik te maken van hun 
talenten en capaciteiten en gaan zij later goed voorbereid hun vervolgopleiding 
in en de arbeidsmarkt op. 
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Hallo Wereld: klas 3 tot en met 6
In klas drie en hoger wordt veel aandacht besteed aan loop-
baanoriëntatie. Het Hallo Wereld-loopbaanprogramma bevat 
verschillende onderdelen, van sollicitatietraining tot het be-
zoeken van bedrijven, van stage lopen tot en met deelnemen 
aan masterclasses van ‘Pre University College’. Maar het Hallo 
Wereldprogramma omvat meer. 

Hallo Wereld Projecten & Activiteiten
Regelmatig organiseren we Hallo Wereld-projecten en 
activiteiten zoals: museum- en theaterbezoek en inter-
nationale eTwinning-projecten. Daarnaast trekken we er 
graag op uit. Zo gaan we in het begin van het schooljaar 
op kamp met de brugklassen. Leerlingen in de boven-
bouwklassen gaan op reis naar het buitenland: Duitsland, 
Rome, Praag en/of Barcelona. 

Hallo Wereld Sport & Bewegen: Topscore
Gesport wordt er ook, en niet alleen tijdens de  
gymlessen. Onder begeleiding van Topscore-docenten 
kun je na schooltijd onder andere aan American football, 
meidenfit, kickboksen en streetdance doen. 

Hallo Wereld en Giving Back: een bijzonder project
Al jaren werkt het HLW samen met Giving Back. Giving Back koppelt 
leerlingen één-op-één aan een mentor die hen als coach begeleidt op het 
carrièrepad. Deze vrijwilliger, met een prominente maatschappelijke positie, 
laat de hem toegewezen deelnemer kennismaken met nieuwe activiteiten, 
plaatsen, mensen, omgangsvormen en zienswijzen. De Giving Back-coach 
levert daarbij ook input voor de keuze van een mogelijke vervolgopleiding. 
De ervaringen die de leerling hierbij opdoet, openen deuren op weg naar 
een succesvolle toekomst. 

Hallo Wereld & Internationalisering:
eTwinning is de online community voor scholen in Europa. Via videobijeenkomsten en 
e-mail is er contact met leerlingen van partnerscholen in andere landen. Het versterkt de 
beheersing van de Engelse taal en het komt de internationalisering van de leerling ten 
goede. eTwinning projecten op het HLW, met name de wiskunde projecten, zijn uitermate 
succesvol: het project ‘My Town In Numbers’ heeft de Nationale eTwinning prijs gewon-
nen en eindigde bij de Europese prijzen als tweede. 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 van dat jaar! Ook het project AIMS viel in de prijzen: winnaar in de categorie 
meest innovatieve eTwinning project. Maar niet alleen wiskunde doet mee met eTwinning 
projecten. Ook de talen ontwikkelen projecten. De al eerder genoemde buitenlandse  
reizen vinden ook plaats in het kader van internationalisering. 
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Hallo Wereld & Peer2Peer
Naast de begeleiding van onze docenten begeleiden 
leerlingen van onze school ook elkaar. Peer2Peer is 
daar een voorbeeld van. Iedere brugklas krijgt een 
aantal Peer Leaders toegewezen. Dit zijn leerlingen 
uit de voor-examenklas. Deze leerlingen hebben een 
intensieve training gevolgd om leerlingen uit de brug-
klas op een plezierige en informatieve manier te laten 
wennen aan hun nieuwe school. Peer Leaders kun 
je ook om hulp vragen als het eens een keertje niet 
lekker loopt op school. Peer2Peer is een initiatief dat 
goed aansluit bij onze onderwijsvisie, waarin leerling-
en elkaar steunen en helpen waar nodig. De Peer 
Leaders ontvangen een officieel certicaat als zij hun 
Peer Leadership goed hebben afgerond. 

Hallo Wereld en Tweetalig onderwijs voor vwo en Havo 
Een ambitieuze uiting van het Hallo Wereld-profiel is ons Tweetalig 
onderwijs (TTO). Het HLW is de enige school in Amsterdam Nieuw-
West die deze vorm van onderwijs aanbiedt voor de extra gemotiveer-
de vwo- en havo-leerling. Minstens 50% van de lessen wordt in het 
Engels gegeven. Verder is er een internationaliseringsprogramma. 
Het TTO bereidt leerlingen extra goed voor op een studie aan  
de universiteit of hogeschool. In de aparte TTO-brochure is meer 
informatie te vinden. 

Hallo Wereld en omgaan met elkaar
De sfeer is goed op het HLW. Iedereen voelt zich er thuis. 
Dat komt voort uit de manier waarop we met elkaar om-
gaan. Wij vragen van onze leerlingen en medewerkers om 
elkaar te helpen, samen te werken en open te staan voor 
andere ideeën en meningen. Ook besteden we aandacht 
aan het tegengaan van pesten en straatgedrag. 
Op onze school word je gezien en gehoord. Elke leerling 
ontvangt van mentor en vakdocenten de aandacht die nodig 
is. Alleen zo kan iedereen op school, leerling en leraar, het 
beste uit zichzelf halen. Samen sta je sterker. 

Hallo Wereld en Model European Parliament: debatteren
Elk jaar verdiepen jongeren van verschillende scholen uit Noord Holland zich 
vier dagen lang in tal van Europese zaken, stellen resoluties op en oefenen  
zich in de kunst van het debatteren. Ook leerlingen van het HLW doen mee.

Gedurende een lang weekend spelen leerlingen het Europees Parlement na. 
Tijdens deze voorronde gaan de scholen met elkaar in discussie over actuele 
onderwerpen in de Europese politiek. Zo wordt er o.a. gesproken over het  
gebruik van kernenergie, de rol van de EU in buitenlandse conflicten, of de her-
vorming van het Europese landbouwbeleid. Van elke school gaan vervolgens de 
beste leerlingen naar de nationale ronde van het Europees Jeugd Parlement. 

Donderdag 7 februari 2019 van 19.00 – 20.30 uur is er een aparte 
informatie-avond over het Hallo Wereld-profiel en het Tweetalig  
onderwijs voor ouders en leerlingen.
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Iedere leerling op het HLW stelt een eigen HLW-portfolio op. Het 
portfolio bestaat uit alle vanaf de brugklas behaalde certificaten en 
getuigschriften van workshops, Hallo Wereld-activiteiten, stage-
bezoeken, Peer2Peer-getuigschriften, TTO-certificaten en nog veel 
meer. Dit portfolio is belangrijk in je latere leven. Universiteiten en 
hogescholen stellen namelijk steeds hogere eisen aan het plaatsen 
van studenten. Zij vragen naar een persoonlijk cv/portfolio. Met een 
eigen HLW-portfolio sta je sterker bij een vervolgstudie.

DE VOLGENDE STAP: 
NAAR DE 
UNIVERSITEIT
OF HOGESCHOOL

Adresgegevens
Hervormd Lyceum West (HLW)
Hemsterhuisstraat 79
1065 JX Amsterdam
T 020 - 615 27 80

F 020 - 614 15 57
E school@hlw.nl
I www.hlw.nl
Lid Cedergroep

Contctgegevens
Rector HLW: dhr. J.J. van Dokkum
Teamleider Brugklas: mw. M. Van Minnen

Open avonden:

Dinsdag 29 januari 2019 van 18.30 tot 21.00 uur 

Woensdag 30 januari 2019 van 18.30 tot 21.00 uur 

Informatieavond Tweetalig onderwijs havo en vwo

Donderdag 7 februari 2019 van 19.00 tot 20.30 uur

AANNAMEPROCEDURE
Het HLW volgt de Amsterdamse procedure met betrekking tot aanmelding en inschrijving  
voor het schooljaar 2019–2020.

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 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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