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Open avonden
Dinsdag 26 januari & 
woensdag 27 januari 
van 18.30-21.00 uur

TTO informatie avond  
geen inloop, vast programma

Donderdag 4 februari
Van 19.00-20.30 uur

YES! WE GAAN 

SAMEN

SAMEN NAAR HET HLW

TTO
AVOND

4 februari

ONDER VOORBEHOUD

Houd de website  

in de gaten
www.hlw.nl

OPENAVONDEN26 & 27 januariONDER VOORBEHOUDHoud de website  in de gatenwww.hlw.nl



Uitdagen en opstromen
Op het HLW dagen we je uit om op je eigen, 
hoogst mogelijke niveau onderwijs te volgen.  
Dit doen we door middel van dakpanklassen, 
waarin tussentijds gekeken wordt welk niveau 
het meest passend is voor jou. 

HALLO WERELD  
een groot succes
Op het HLW maken we van onze leerlingen 
echte Wereldburgers. Onder het motto  
‘Hallo wereld’ stappen we met elkaar de grote, 
wijde wereld in. Je mag zelf kiezen langs welk 
pad. Of je nu een denker of een doener bent,  
in de ‘Hallo Wereld’- lessen is er altijd iets dat 
aanspreekt: robotica, kickboksen, schaken, 
 theater, mindfulness, kunst en nog veel meer.

WE GAAN 
SAMEN

Tweetalig Onderwijs (TTO),  
een investering in je toekomst.
Engels heb je steeds vaker nodig. Je hoort 
het op tv en in films en gebruikt het in games 
en  op internet. Als je gaat studeren heb je 
een grote voorsprong op andere vwo- en 
 havo-leerlingen. Veel vervolgopleidingen  geven 
namelijk lessen en colleges in het  Engels. 
Meer dan 50% van de lessen in het  Engels, 
binnen de lessen internationale  accenten, een 
internationaliseringsprogramma,  studiereizen 
en mogelijk ook uitwisselingen zijn kenmerken 
van onze TTO opleiding. Aan het einde van je 
TTO-opleiding spreek je vrijwel net zo goed 
Engels als mensen die Engels als moedertaal 
hebben én heb je de 
wereld beter leren 
kennen.

Gymnasium
Al 60 jaar heeft het HLW een gymnasium.  
Daar zijn we trots op. In de brugklas maakt elke 
havo/vwo en vwo-leerling kennis met de wereld 
van de Grieken en Romeinen. We lezen de 
mytholo gische verhalen over goden en helden en 
je krijgt een introductie op Latijn en Grieks. Vanaf 
de tweede klas krijg je deze vakken op je rooster. 
Daarnaast heb je natuurlijk alle vwo-talen.

Begeleiding op maat, de basis voor jouw succes
Wij vinden het van groot belang dat iedere 
leerling op maat wordt begeleid. Steunlessen, 
studielessen, huiswerkklas, faalangstbestrijding, 
dyslexie, loopbaanbegeleiding. Bij ons is het alle-
maal mogelijk. De mentoren ontfermen zich over 
ca. 15 leer lingen, die ze begeleiden bij het stellen 
van eigen leerdoelen en het aanleren van goede 
studievaardigheden.

Het Hervormd Lyceum West is een fijne 
school waar we veel aandacht voor onze leer
lingen hebben; een school met een prettige 
en veilige sfeer, een school die jou stimuleert. 
Wist je dat veel leerlingen bij ons op een 
hoger niveau eindigen dan waarop ze gestart 
zijn? Dat komt omdat we je uitdagen om het 
beste uit jezelf te halen. Bij ons kan je vwo, 
havo en mavo volgen. Op het vwo is gymna
sium  mogelijk, net als Tweetalig Onderwijs.  
Dat laatste bieden we ook op de havo. 

YES!

Hallo Wereld


