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Van de directie

Beste ouders en leerlingen, 

De sneeuw is verdwenen, de temperatuur loopt op. Kortom, de lente is aantocht! Een welverdiende vakantie, 

voor zowel onze leerlingen als onze docenten staat voor de deur. 

Er is veel gebeurd en gedaan de afgelopen weken! Ons onderwijs is grotendeels online gegaan. Alleen de 

examenleerlingen mochten wij op school ontvangen. 

Hoewel het aanbieden van het online-onderwijs voor veel docenten op een goede manier verloopt, blijft het 

een grote uitdaging. Met name het verkrijgen van betrouwbare resultaten met online toetsen is erg lastig. 

Minder traditionele zijn daarom bewandeld. Er zijn bijvoorbeeld opdrachten, vlogs en werkstukken gemaakt, 

om toch de benodigde informatie te krijgen over het verloop van het leerproces bij de leerlingen.

In deze nieuwsbrief worden de resultaten van de eerder uitgezette enquête over het online-onderwijs 

gedeeld. Gelukkig bent u, zijn jullie, over het algemeen positief over de manier waarop het HLW het online-

onderwijs aanbiedt.  De informatie die wij uit dit soort enquêtes halen is waardevol. De tips en de tops nemen 

wij serieus. Wilt u iets met ons delen, of ons iets vragen, dan kunt u mailen naar de betreffende mentor, de 

teamleider, of de schoolleiding. Bellen kan natuurlijk ook (  . 020 6152780)

Hoe wij het onderwijs na de vakantie vorm kunnen gaan geven horen wij ín de vakantie. Wat er op de 

persconferentie van dinsdag 23 februari meegedeeld gaat worden is nog niet bekend. Wij hopen in ieder 

geval dat wij ná de vakantie weer meer leerlingen mogen ontvangen op school. Mochten er direct na de 

vakantie veranderingen in de roosters zijn, dan berichten wij u daar vanzelfsprekend over in de vakantie. 

Onze live-uitzending op Youtube was een groot succes. Heeft u het gemist? Klik dan op de link, te vinden in 

deze nieuwsbrief. Het is een fijne uitzending, die een goed beeld geeft van onze mooie school. Deelt u deze 

link ook vooral met al uw familieleden, vrienden en bekenden!

Namens alle medewerkers van het HLW wens ik u veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief, en een 

heel fijne vakantie!

Met vriendelijke groet,

 Duco Homoet,

conrector

 

 Lessen in coronatijd
Hoe we na de vakantie ons onderwijs mogen en gaan vormgeven is vrijwel doorlopend onderwerp van 

gesprek. In een gezamenlijke brief hebben schoolleiders van Amsterdam en Rotterdam een appèl op de 

demissionair Minister van onderwijs gedaan om de scholen meer ruimte te geven om hun onderwijs te 

verzorgen. Helaas zal naar alle waarschijnlijkheid pas ín de vakantie duidelijk worden wat er van de scholen 

ná de vakantie verwacht wordt.

Lees hier een artikel uit Het Parool

https://www.parool.nl/amsterdam/leiding-middelbare-scholen-amsterdam-roept-op-tot-snel-heropenen~b513596d/


 

 Driehoeksgesprekken
Dinsdag 9 februari hebben de driehoeksgesprekken plaats gevonden tussen alle 

mentoren en hun leerlingen met ouders. Voor het grootste gedeelte gebeurde 

dat online, maar er kwam ook een heel aantal ouders naar school, om hun 

gesprek fysiek te voeren. Ondanks dat er op resultaatgebied niet heel veel 

'harde' cijfers te bespreken waren, is het toch goed dat deze gesprekken gevoerd 

zijn. In contact zijn, is voor ons, voor leerlingen én voor ouders belangrijk. De 

lijntjes dienen kort te zijn. De feedback die ouders ons hebben gegeven was over het algemeen positief, hetgeen 

overeenkomt met de resultaten van de enquête over het online-onderwijs. Meer daarover hieronder.

 

 Uitkomsten enquêtes online onderwijs

Er zijn enquêtes uitgezet naar al onze leerlingen en ouders over 

hun ervaringen met het (online)onderwijs, zoals wij dat nu 

aanbieden. Het beeld dat gedestilleerd kan worden uit de eerste 

reacties is positief. Onze ouders en leerlingen waarderen de over 

het algemeen goede bereikbaarheid van docenten en mentoren. 

Daarnaast is men ook zéér positief over de mate waarin de 

leerlingen betrokken worden bij de online-lessen. 

Dat zijn fijne resultaten, en een groot compliment voor iedereen 

die zijn/haar best doet om echt wat van die lessen te maken. 

Dat onze leerlingen en ouders aangeven zich betrokken te voelen 

bij de lessen is echter niet alléén een verdienste van de docenten. De leerlingen geven in diezelfde enquête óók aan dat 

ze wel degelijk moeite hebben om gemotiveerd te blijven, en zich minder kunnen ontspannen. Gevoelens die volkomen 

logisch, en wellicht herkenbaar zijn. En toch blijven zij wel betrokken. Dus ook een compliment naar onze leerlingen.

 

 Werving

Zoals bekend mag er door corona weinig. De open avonden voor groep 8 dachten we te vervangen door 

coronaproof kennismakingsmomenten. Daar is inmiddels, tot in ieder geval 4 maart, een streep door gehaald. 

Een alternatief voor al onze fysieke kennismakiingsactiviteiten hebben we gevonden in een online 

kennismaking. 

Op woensdag 10 februari hebben we via een livestream op YouTube een kennismakingsprogramma voor 

groep 8 uitgezonden, gepresenteerd oor onze oud-leerling Mehmet Akkoc. De live-uitzending op YouTube is 

in totaal door 1300(!) mensen bezocht en wordt ook nu nog veel bekeken via YouTube.



U als ouder kunt ons helpen de uitzending ‘levend’ te houden. Deel de video met anderen die de livestream 

hebben gemist of nog een keer willen zien. 

Dezelfde vraag geldt voor alles wat u langs ziet komen op de socials van onze school. Deelt u die berichten 

zoveel mogelijk! Hoe meer mensen iets van ons zien, hoe meer kans we hebben dat wij onderwerp van 

gesprek zijn. Nu scholen eigenlijk alleen online kunnen werven, is dat van het grootste belang!

Verder beraden we ons nog op de mogelijkheid van het verzorgen van online lessen.

 

 Mondkapjesplicht

Hoewel er relatief weinig leerlingen op school zijn, is er toch 

weer extra aandacht nodig voor de mondkapjesplicht. 

Leerlingen komen vaak wel de school binnen met een 

mondkapje, maar doen die nog te vaak af als ze  eenmaal in 

school zijn. 

Als een klas uitgaat, is het voor de leerlingen een 

verplichting een mondkapje op te doen en deze op te houden. 

In de tuin is een grote tent opgezet waar leerlingen tijdens 

hun pauze kunnen verblijven en eventueel hun mondkapje af kunnen doen. 

We hopen met uw hulp de mondkapjesplicht goed te kunnen handhaven.

 

 Decanaat
 MAVO

 uitgesteld.  Technologieweek 3M

N a 25 maart zal gekeken worden naar een nieuwe datum. 

 Vakkenkeuze 2M en 3M

De leerlingen van 2M en 3M moeten een  voorlopige vakkenkeuze  maken. De vaksecties 

besteden komende tijd aandacht aan de inhoud van hun vak in leerjaar 3 en 4.  

 Carrière coach



Voorjaarsmasterclasses van de VU voor 4V en 

 evt. 5V

De Pre University College (PUC) van de VU 

biedt weer leuke masterclasses aan. De vorige 

sessies in het najaar is door een aantal 

leerlingen in 5V met succes en een certificaat 

afgerond.  

In 6VWO wordt het soms pijnlijk duidelijk dat 

sommige leerlingen echt te weinig op hun CV 

hebben staan. Stimuleer uw kind dus hieraan 

deel te nemen. Veel online infosessies en 

Het project Carrièrecoach gaat door, belangrijk voor de keuze van een vervolgopleidng en het vasthouden 

van de motivatie. De gesprekken vinden plaats op school in de mediatheek. 

 Steunlessen

Sinds eind januari zijn er op dinsdag en donderdag tussen 14.45 u. en 17.00 u. steunlessen voor de 

bovenbouw mavo. De steunlessen zijn  vooral gericht op NE, EN en WI, maar er is ook een groep die terecht 

kan voor andere vakken. De steunlessen worden gegeven door studenten van Stichting Leren voor de 

toekomst.  

 HAVO

 Online voorlichtingssessie over de profielkeuze voor 3H,

via Teams op  voor ouders en leerlingen, ook voor de havo-leerlingen uit 3VHT. 17 februari 17.30 u

Na de voorjaarsvakantie gaan de leerlingen een profielkeuze invoeren. De leerlingen hebben van hun 

docenten informatie ontvangen over de inhoud van hun vak in de bovenbouw. 

 , Online informatieavonden over vervolgstudies voor 4H

op  door de stichting 4strax. 16 en 17 februari

Leerlingen die te laat waren met zich aanmelden dienen zich in februari of maart aan te melden voor een 

online activiteit bij een HBO instelling. 

Verslaglegging hoort thuis in het portfolio (het plusdocument) van Qompas studiekeuze. 

 (ook online) over studeren aan het HBO  Student in de klas voor 5H,

op  woensdag      17 februari 8.30 u -9.15 u

 VWO

 3V, Online voorlichtingssessie over de profielkeuze voor 

op    voor ouders en leerlingen. 18 februari

Leerlingen gaan na de voorjaarsvakantie hun profielkeuze invoeren.

 Profielkeuzeworkshop van de VU voor 3V.

Deze workshop van een uur zal online plaatsvinden, hopelijk in maart/april.

http://https://www.lerenvoordetoekomst.nl/


 Studiefinanciering

Voor veel leerlingen in 6V en 5H geldt dat zij in aanmerking komen voor 

aanvullende financiering. Dat betekent dan dat zij niets hoeven te lenen. Het is 

belangrijk dat zij dit op tijd aanvragen. Aanvullende financiering is een gift als je 

binnen 10 jaar afstudeert. Wie nog wat hulp kan gebruiken, neem contact op met 

mw. Vos.

Leerlingen zijn ook nog altijd welkom voor een studiekeuzegesprek (voor 1 mei), 

maar er moet wel echt vooraf een afspraak worden gemaakt met mw. Vos.

 worden nu in proefstudeermogelijkheden

februari en maart aangeboden door de 

universiteiten .

 

 

 Digitale 8+ middag

Op woensdag 10 februari vond de tweede 8+ middag plaats. Dit keer  geen opgewonden groep 8 leerlingen 

door ons schoolgebouw. De 8+ middag vond digitaal plaats via Teams. De opbouw van de middag was 

verder hetzelfde als altijd: een plenaire aftrap voor alle 130 leerlingen, die vervolgens uiteengingen in 9 

groepen. Alle groepen volgden twee digitale lesjes. Na afloop weer een plenaire afsluiting van de 8+ middag.



Dit was de eerste keer dat wij op het HLW ons 8+ project in een digitale vorm aan hebben geboden, dus best 

spannend. Heel even, bij het uiteengaan van de groepen, verliep het niet zo vlotjes als gehoopt, maar we 

konden het gelukkig weer snel oppakken. Heel veel dank aan mw. S. Hadouchi, de coördinator van het 

project.

Op 10 maart vindt de derde en tevens laatste 8+ middag plaats: de HLW-Experience. Deze zal naar alle 

waarschijnlijkheid ook digitaal worden vormgegeven.

 

 Examenklassen op school
Sinds maandag 18 januari krijgen de examenklassen weer fysiek les, in 

gesplitste groepen. Niet ideaal, maar het lukt. We hebben een aantal 

lokalen ingericht met spatschermen, waardoor we daar 15 leerlingen 

kunnen lesgeven. Deze opstelling zorgt ervoor dat we groepen die in eerste 

instantie in drieën gesplitst werden, in tweeën gesplitst kunnen worden. 

Streven is alle groepen over maximaal twee lokalen te kunnen verdelen. 

Vanuit Lyceo zijn extra mensen aangetrokken om docenten te ondersteunen bij de groepen die gesplitst zijn. 

In de aula en LO zalen zijn digiborden geplaatst. Ook zijn in deze grote ruimten microfoons ter beschikking, voor hen 

die daar behoefte aan heeft. 

Alle leerlingen zijn geïnstrueerd over het meenemen van hun laptop. Dit alles geeft hopelijk voldoende mogelijkheden 

om vorm te geven aan aangepast onderwijs. 

Leerlingen kunnen in tussenuren naar de mediatheek en in pauzes naar buiten. We hebben inmiddels de beschikking 

over een tent in de tuin, om extra ‘binnen’ ruimte te creëren.

 

 Aanpassingen aan het CE
Er komen voor het aankomende CE drie tijdvakken die allemaal gewoon op de VO-scholen worden 

afgenomen: 

 : ma 17 mei tot en met dinsdag 1 juni  Tijdvak I

 ma 14 juni tot en met vrijdag 25 juni  Tijdvak II:

 : di 6 juli tot en met vrijdag 9 juli (rooster komt in maart) Tijdvak III

Leerlingen moeten  bekend maken aan de school hoe zij hun examenvakken gaan verdelen uiterlijk 23 april

over tijdvak I en tijdvak II. Iedere leerling mag zijn examen dus spreiden. Ze kunnen alles kiezen: alle vakken 

in tijdvak I, alle vakken in tijdvak II of elke willekeurige combinatie van vakken verspreid over tijdvak I en 

tijdvak II. 

De cijfers voor het SE moeten wel op het gebruikelijke moment worden aangeleverd, dus voor 6 mei en in 

 uitzonderingsgevallen uiterlijk 16 mei.

 is bestemd voor  . Tijdvak III de herkansingen

Hier mag de leerling er twee kiezen en niet slechts één zoals tot nu toe gebruikelijk. De herkansingen 

mogen gespreid worden gemaakt, verdeeld over tijdvak II en tijdvak III. Dus terwijl de leerling in tijdvak II nog 

vakken voor het eerst doet, mag de leerling in tijdvak II ook al een herkansing maken over één van de vakken 



van tijdvak I. (Of dat verstandig is, is een ander verhaal...). Wat blijft is dat een leerling niet twee keer 

hetzelfde vak mag herkansen.

Het vervelende voor regio Noord is de plaats van het derde tijdvak. 9 juli is namelijk de laatste schooldag 

voor deze regio, dus het nakijken en de uitslag vallen in de vakantie. 

Erik Atsma, Examensecretaris.

 

 Hallo Wereld-lessen

Ondanks de lockdown zijn de Hallo wereld-lessen 

grotendeels doorgegaan. Via magister kregen de 

leerlingen Hallo Wereld-opdrachten om thuis te doen.

Bij Hello Food gingen de leerlingen thuis aan de slag 

met koken/bakken en hebben hier een filmpje van 

gemaakt. Wat betreft Schaken en Dammen, dat kan je 

prima online doen! Misschien iets minder gezellig om 

op en tegen de computer te spelen, maar evengoed leerzaam! Bij Hello Beat kregen leerlingen de opdracht om 

een filmpje op te nemen, waarbij zij zelf zingen en zelf een ritme maken.

Kortom we hebben Hallo Wereld naar de kinderen gebracht, om ze zo toch de wereld en alles daar omheen te 

kunnen laten ontdekken!

 

 Cambridge examens TTO leerlingen HLW groot succes!
De uitslag van het Cambridge B2-first examen is bekend. Veel blije 

leerlingen die via Teams hun uitslag deelden.

De afronding van hun TTO junior opleiding is met het behalen van dit 

diploma een feit. Zo goed als alle leerlingen hebben het niveau gehaald dat 



door Nuffic (de organisatie in Nederland die over het TweeTalig Onderwijs 

gaat) gesteld wordt. En dat niet alleen: maar liefst 13 van de 29 leerlingen hebben zelfs hoger gescoord dan dat!

Een prachtige prestatie van deze mooie groep leerlingen. Het HLW is trots dat onze leerlingen het zo goed gedaan 

hebben bij dit examen. En het kan zomaar volgend jaar nog beter worden voor deze leerlingen, want een flinke groep 

gaat proberen om nog een hoger niveau te halen met een vervolgexamen. Wij wensen ze alvast veel succes!

 Erik Atsma,

TTO-coördinator.

 

Vakanties 2020-2021

Voorjaarsvakantie       zaterdag 20 februari 2021 t/m zondag 28 februari 2021

Paasweekend             zaterdag 3 april 2021 t/m maandag 5 april 2021

Meivakantie                zaterdag 24 april 2020 t/m zondag 9 mei 2021

Hemelvaartweekend  donderdag 13 mei 2021 t/m zondag 16 mei 2021

2e Pinksterdag            maandag 24 mei 2021

Zomervakantie            zaterdag 10 juli 2021 t/m zondag 22 augustus 2021

 LET OP!

Het Paasweekend begint op zaterdag 3 april, Goede vrijdag is geen vrije dag. De meivakantie begint 

op zaterdag (en niet vrijdag) 24 april.
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