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Voorwoord

De eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2021-2022 ligt voor u. Een nieuwsbrief waarin u een beeld 

krijgt van wat er zoal gedaan is in de eerste periode tot aan de herfstvakantie, waarin onder meer 

het vrijwel nieuwe zorgteam zich voorstelt en waarin vooruitgeblikt wordt naar de periode na de 

herfstvakantie.

Gelukkig zijn de scholen in het voortgezet onderwijs vanaf het begin van dit schooljaar weer volledig 

geopend. Natuurlijk zijn er onder ons personeel, ouders en leerlingen nog zorgen over het 

coronavirus, maar de blijdschap over het feit dat we weer op de normale manier kunnen werken 

overheerst! Voor de leerlingen is het goed om weer gewoon naar school te komen. Het verschilt per 

leerling wat voor effect de afgelopen coronatijd heeft gehad. Dit maakt dat er van het docententeam 

veel extra’s wordt verwacht. Wij zijn daar druk mee aan het werk. Een voorbeeld daarvan is dat wij in 

de eerste drie leerjaren via Dia-taal en Dia-toets de niveaus van de leerlingen in beeld brengen op 

het gebied van taal, lezen en rekenen. De resultaten van die testen helpen de docenten om (meer) 

maatwerk te leveren in de lessen.

Gelukkig is het dit jaar weer mogelijk om met de leerlingen op pad te gaan. Er was weer een 

brugklaskamp! Ook in de andere leerjaren is het schooljaar feestelijk van start gegaan met diverse 

excursies en activiteiten. Helaas dit jaar nog geen buitenlandse reizen. Dat is door de verschillende 

coronamaatregelen in de diverse landen voor ons nog niet te organiseren.

Vooruit kijken doen we al naar de maanden januari en februari als het gaat om de open avonden en 

de werving van nieuwe leerlingen. We zijn gelukkig met het feit dat wij groep 8 leerlingen straks weer 

fysiek mogen ontvangen in ons gebouw. Dan kunnen we ze de prachtig vernieuwde aula laten zien! 

Onze leerlingen hebben nu een mooie, lichte ruimte waar ze hun pauzes kunnen doorbrengen. Wij 

zijn daar erg trots op.

Ik wens u veel leesplezier toe, en tegelijkertijd een heel fijne vakantie.

Duco Homoet, 

conrector

 

Corona



Sinds de start van het schooljaar 2021-2022 zijn de scholen weer volledig open. Vanaf 25 september gelden 

de volgende regels en richtlijnen:

- Leerlingen en medewerkers hoeven geen afstand meer te houden van elkaar, maar het blijft wel verstandig. 

- Ook het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht in het onderwijs. 

- Alle basisregels, zoals vaak handen wassen en geen handen schudden blijven gelden. 

 -  Leerlingen en medewerkers die   niet beschermd  zijn, worden dringend verzocht om 2 keer in de week 

thuis een preventieve zelftest te doen.

 

Corona, school en GGD

Sinds enkele weken gaat het verhaal dat de GGD plannen heeft om op scholen of schoolpleinen voor het 

voortgezet onderwijs (VO) te gaan vaccineren tegen corona. De GGD en scholen krijgen hier veel vragen 

over. Voor alle duidelijkheid, de GGD is  van plan om bijvoorbeeld met prikbussen op schoolpleinen te niet

gaan staan. Wel hebben de GGD en de scholen veel contact over corona. Bijvoorbeeld over het aantal 

positief geteste leerlingen en/of medewerkers. 

Daarnaast hebben scholen behoefte aan informatie over het coronavirus en hoe ze met het virus moeten 

omgaan. De  GGD deelt kennis met scholen over het coronavirus en licht toe welke rol testen en vaccineren 

hebben bij de bestrijding van de pandemie. We zien dat stadsdeel Nieuw-West en Zuidoost een lagere 

vaccinatiegraad hebben dan de andere stadsdelen. Bent u benieuwd naar de cijfers? Kijk dan op de website 

van de GGD.

Overwegen u en uw kind om zich te laten vaccineren? Iedereen vanaf 12 jaar kan  zonder afspraak

 langskomen voor de eerste coronaprik bij één van de   vaccinatielocaties van GGD Amsterdam  of bij een  mo

  biel prikteam in de buurt . Een overzicht van alle priklocaties vindt u  hier . Neem een ID en mondkapje mee.

 Vragen?

Heeft u nog vragen over het vaccin of waar u het vaccin kunt krijgen, belt u dan naar de lokale GGD:

• : 020-5555202 (ma- t/m zondag 8.00- 20.00 uur). Nederlands

• : 06-34264938 (alleen maandag van 9.00 tot 12.00 uur) Engels

• : 06-34264938 (alleen dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur) Marokkaans-Arabisch

• : 06-34264938 (alleen vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur) Turks

https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/scholen-en-corona/

 

Ziekmelden via ouderapp Magister.

Het is in de ochtend erg druk op onze telefoonlijnen. Zo druk, dat er soms geen doorkomen aan is. Dat is 

vervelend, voor u als ouder, maar ook voor ons als school. Om de drukte op de telefoonlijnen te verminderen 

kunt u vanaf heden, uw kind ziekmelden via een knop in de ouderapp van Magister. Klik op de link voor 

een beschrijving van het  ziekmelden via de magister ouderapp.

Afmelden voor bijvoorbeeld de tandarts moet u nog wel telefonisch doen. Dit is immers officieel gezien geen 

https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/scholen-en-corona/#h41db5a64-0569-4b7d-bc9d-9bdc3911c758
https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/situatie-regio-amsterdam-amstelland/
https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/situatie-regio-amsterdam-amstelland/
https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/coronavaccinatie-locaties-amsterdam/
https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/wijkgericht-vaccineren/
https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/wijkgericht-vaccineren/
https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/coronavaccinatie-locaties-amsterdam/
https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/scholen-en-corona/
http://hlw.nl/wp-content/uploads/2021/10/Ziekmelden-via-ouderapp-Magister.docx


'ziekmelding', maar een verlofaanvraag. Wilt u overigens dit soort afspraken zo veel mogelijk buiten 

schooltijden maken en het verlof ervoor twee dagen van tevoren aanvragen? Wanneer u zich hier aan houdt, 

hoeft uw kind ook nooit een toetsmoment te missen.

Tussen 8 en 9 is er iemand aanwezig om de telefoon aan te nemen voor afmeldingen. Als de lijn bezet is of 

na 9 uur kunt u de voicemail inspreken. Deze wordt aan het eind van de middag afgeluisterd en de 

meldingen worden dan in magister gezet. 

Contactgegevens in magister

We communiceren als school voornamelijk digitaal met u. Het is daarom noodzakelijk dat uw 

gegevens in magister up to date zijn. U kunt dat zelf aanpassen. In magister ziet u linksonder een 

rondje met een vraagteken erin. Als u hierop klikt kunt u uw e-mail adres en dat van uw zoon of 

dochter aanpassen of invullen. Wilt u ervoor zorgen dat deze gegevens goed ingevuld zijn?

 

Introductie Brugklassers

Het schooljaar is alweer enige weken aan de gang. Vooral voor brugklassers natuurlijk heel spannend. 

Gelukkig vonden ze onze introductie en het brugklaskamp allemaal erg leuk. Lees op  wat de website

leerlingen erover schrijven. 

 

  DUOImago-onderzoek

DUO is gestart met een imago-onderzoek bij alle Cederscholen. Docenten/mentoren, leerlingen en ouders 

wordt gevraagd hieraan mee te werken. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om ons 

onderwijs, en onze positie in het onderwijslandschap in de stad, waar mogelijk te verbeteren. U krijgt hier 

binnenkort een uitnodiging voor.

Leerlingen zal tijdens een mentoruur worden gevraagd een online vragenlijst over het HLW in te 

vullen. Zij krijgen daarvoor individuele inlogcodes van hun mentor.

 Doel

Het doel van het onderzoek is om te achterhalen waarom leerlingen hebben gekozen voor het HLW. 

Privacy

• Mentor en de school krijgen niet de individuele antwoorden  te zien;

https://hlw.nl/brugklassers-voelen-zich-thuis-op-het-hlw/


• De antwoorden die worden gegeven op open vragen worden door DUO ontdaan van 

persoonlijke kenmerken.

 

Werving 

Het lijkt nog vroeg, maar we zijn nu al bezig met de werving van brugklassers 

voor het schooljaar 2022-2023. Een flink aantal brugklassers heeft zich 

aangemeld voor een fotoshoot. Heel fijn, want  zo kunnen we weer leuke foto’s 

maken voor de nieuwe brochures, waarin we aanstaande brugklassers en hun 

ouders informeren over het HLW.

Verder nodigen we groep 8 leerlingen en hun ouders uit om kennis te maken met het HLW Dat gebeurt op verschillende 

manieren: 

-  Het 8+ project , bedoeld voor enthousiaste groep 8 leerlingen met vmbo-t tot en met vwo advies. 

Leerlingen kunnen zich via de basisschool opgeven. Basisscholen hebben hier bericht over gehad. 

zijn voor alle groep 8  en groep 7 leerlingen met hun ouders vrij toegankelijk. - De   open avonden

Ze zijn gepland op: 

Algemene open avonden: 

dinsdag 1 februari 2022 en 

woensdag 2  februari 2022

18.30-21.00 uur 

TTO informatie avond

do 10 februari19.00-20.30 uur 

- Wij nodigen basisscholen uit om met hun groep 8 een  op het HLW te volgen. lesjesochtend/middag

-  Ook zullen we weer   aanwezig zijn. digitaal

- En natuurlijk hopen we dat  u onze ambassdeur wil zijn en mond tot mondreclame voor ons wilt maken.

 

Personeel 

Door de aanwas van leerlingen, de dankzij NPO gelden kleinere klassen en het vertrek van collega’s aan het 

eind van het vorig schooljaar waren er dit jaar heel wat vacatures te vervullen. Gelukkig zijn we daarin goed 

geslaagd en hebben we zo'n 15 nieuwe medewerkers in dienst. We wensen alle nieuwe collega's veel 

succes op het HLW.



 

Voorstellen Zorgteam

Dit schooljaar zijn we gestart met een bijna helemaal nieuw zorgteam. Het zorgteam bestaat uit een 

aantal mensen dat leerlingen op verschillende manieren ondersteunt als dat nodig is voor het succes 

en welzijn van de leerling op school. In dit stukje stellen wij ons aan u voor. meer ....

HLW-opleidingsschool 

Het HLW participeert in de opleidingsorganisatie ROSA. Vanuit deze organisatie solliciteren elk jaar weer 

veel studenten om bij ons een stage te kunnen volbrengen. Dit jaar hebben wij 16 studenten in huis. Een 

aantal waar andere deelnemende scholen jaloers op zijn.  

Het was aan het eind van het vorige cursusjaar erg leuk om van de stagiairs te horen dat ze het in de 

lerarenkamer zo fijn vonden. De docenten leken geïnteresseerd in hun belevenissen en iedereen was bereid 

te helpen. In de schoolgroep (de bijeenkomst van alle stagiairs) was men het daarover eens. Het is een 

prachtig compliment, vooral van studenten die onze school met eerdere stagescholen konden vergelijken. 

 

Leerlingpanels 

Binnen iedere opleiding - mavo, havo en vwo - wordt een leerlingpanel gestart. Vanuit iedere klas is 

hiervoor een vertegenwoordiger gekozen. Voorbereiden van panel en bespreken van de opbrengsten uit de 

panels vindt plaats binnen het managmentteam. Op deze wijze proberen wij serieus te luisteren naar de 

inbreng van leerlingen.

 

Diataal

De Diataal-toetsen zijn in september in alle klassen van leerjaar 1, 2 en 3 afgenomen. Dat levert nuttige 

informatie op. Met die informatie kunnen docenten gericht gaan groeperen in hun lesgroepen, om vervolgens 

meer maatwerk te leveren tíjdens hun lessen.  

https://hlw.nl/onderwijs/steun-begeleiding-en-uitdaging-op-maat-is-ons-geheim/voorstellen-zorgteam/


Hallo Wereld 

16 september hebben onze kersverse brugklassers zich voor het eerst 

ingeschreven voor de Hallo Wereld-lessen. De kinderen waren super 

enthousiast en lokaal b21 stond helemaal vol. De leerlingen konden 

kiezen uit onder andere:

• Dammen

• Hello Food

• Theater 

• Girl Power

• Hello World News

• ........................

De week van 20 september zijn de lessen van start gegaan.  

De tweede klassers starten in periode 2.

PISA-onderzoek 

PISA is een internationaal vergelijkend onderzoek dat de kennis en 

vaardigheden van vijftienjarige leerlingen test op het gebied van lezen, 

   wiskunde en natuurwetenschappen.

Door PISA wordt iedere drie jaar een meting gedaan om het niveau van het 

onderwijs tussen landen te vergelijken. Op het HLW zijn onlangs alle mavo-

leerlingen, geboren tussen 1-7-2005 en 30-6-2006, door PISA getoetst.  

De docenten die onderdeel zijn van de bovenbouwteams hebben niet de beschikking over de Diataal-

resultaten voor de bovenbouwgroepen, maar maken de indelingen van hun groepen op basis van de 

eindcijfers van vorig jaar om ook hier meer maatwerk te kunnen leveren.

 

 

 

Decanaat 

Voor een speeddate-middag voor onze examenleerlingen zoeken wij rolmodellen. Het liefst studenten en 

afgestudeerden die studies doen of hebben gedaan waar onze leerlingen niet zo snel aan denken. De 

meeste leerlingen van het HLW kiezen voor Economische studies, ICT , Rechten, Geneeskunde, 

Lerarenopleidingen. Niks mis mee natuurlijk, maar het zou leuk zijn als ze ook alternatieve keuzes 

voorgeschoteld krijgen. 

Op woensdagmiddag 17 november vanaf 14.30 uur wil onze decaan, mw. Vos dit met havo 5 gaan doen en 

donderdag 18 november met vwo 6, ook  vanaf 14.30 uur. Kent u studenten of jong afgestudeerden die het 

leuk zouden vinden een uurtje met leerlingen te praten, laat het mw. Vos dan alstublieft weten. 

 Haar emailadres is:   e.vos@hlw.nl  

 



Vrijwilligers gevraagd voor de mediatheek

Wij zijn op zoek naar u! 

Vindt u het leuk om op een school te werken en met leerlingen om te gaan? Houdt u van boeken en 

van werken in een klein team? Hebt u twee dagdelen per week de tijd om ons te ondersteunen?

Bent u geïnteresseerd? 

Belt u dan naar 020-3463468 en vraag naar mevr. Heitman of stuur haar een mail  b.heitman@hlw.

nl

 Informatie over de mediatheek kunt u vinden via:

https://hlw.nl/praktische-informatie/leerlingen/mediatheek/

Wij kijken uit naar uw reactie,

Mevrouw Heitman

 

Nieuwe Aula

De nieuwe aula  ziet er prachtig uit. We zijn er enorm blij mee. Voor in gebruik name zijn de leeerlingen per 

afdeling uitgenodigd om de aula rustig te verkennen en afspraken over het gebruik ervan te maken. Er wordt 

inmiddels volop in gestudeerd, huiswerk gemaakt, overlegd, gekletst enz. 

 

Remind learning 

Een van de organisaties die we hebben ingeschakeld om onze leerlingen dit schooljaar te ondersteunen is 

Remind Learning. Zij gaan in een trainingssessie van negen trainingen met groepen van 7 leerlingen aan de 

slag met o.a. motivatie, planning, enz. Voor ouders is er een online informatieavond geweest, maar mocht u 

deze gemist hebben, dan kunt u via de website Van Remind learning uitgebreid  lezen wat de 

organisatie voor onze leerlingen kan betekenen:  www.remindlearning.nl 

https://hlw.nl/praktische-informatie/leerlingen/mediatheek/
http://www.remindlearning.nl


Introductielessen mediatheek 

Alle brugklassen en de kopklas hebben een introductie-les gehad. Zij 

weten nu hoe het werkt in de mediatheek en ze hebben allemaal een 

boek in hun tas, want het beleid is: ‘momentje vrij, boek er bij’. Door 15 

minuten lezen per dag leer je 1000 nieuwe woorden per jaar!  

Ook hebben alle brugklassers en de kopklas een les: 'Schrijvers en 

Leesboeken' gehad. In deze les hebben zij geleerd hoe de catalogus 

werkt en hoe ze de boeken kunnen vinden in de kast. Later in het jaar 

volgt nog een les ‘Informatie zoeken’.  

De groep leerlingen die sowieso naar remind learning gaat is de doorstroom van mavo 4 naar havo 4.  

Vanaf 13 september zijn  twee groepen gestart op maandag, woensdag en vrijdag. Vanaf 27 september 

startte nog een cursus, voor leerlingen die n.a.v. de ouderavond zijn aangemeld.  

 

Gebruik beeldmateriaal en privacy

Nog niet alle ouders hebben in magister aangegeven of zij wel of niet toestemming geven voor het gebruik 

van foto's en ander beeldmateriaal van hun kind, gemaakt tijdens schoolactiviteiten. We willen graag aan de 

buitenwereld laten zien wat voor een school wij zijn en welke activiteiten wij met leerlingen ondernemen. 

Daar hebben we foto's voor nodig. Vandaar dat we graag uw toestemming willen.

Het is goed om te weten dat, wanneer u of uw kind, ondanks de gegeven toestemming, uiteindelijk niet 

gelukkig is met een gepubliceerde foto, u altijd uw toestemming (zonder opgaaf van reden) voor die foto kunt 

 intrekken. De foto zal dan z.s.m. worden verwijderd. Hiervoor kunt u contact opnemen met mw. S.Holwerda 

 s.holwerda@hlw.nl  

Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven. Wilt u als ouder ook bij deze oudere 

leerlingen aandringen om in magister aan te geven of ze wel/niet toestemming geven voor het gebruik van 

beeldmateriaal?

Voor foto's gemaakt voor PR doeleinden, denk aan brochures en promotiefilmpjes, wordt apart toestemming 

gevraagd.  

 

 

HLW op pad

Eindelijk kunnen er weer activiteiten voor leerlingen worden georganiseerd en dat doen we graag. 



 Hernieuwde kennismaking

Wezijn het schooljaar gestart met een hernieuwde kennismaking, met voor alle leerlingen uit alle jaarlagen 

en afdelingen, een gezellige activiteit variërend van golfsurfen tot barbecue, van Duinrell tot bubbelvoetbal en 

van boogschieten tot trampolinespringen. Het was de leerlingen en hun mentoren een energiek en zeer 

geslaagd begin van het schooljaar. 

 Gastspreker TTO

Onze drie tto-groepen kregen een TTO-lezing van gastspreker Wilbert van Haneghem. Wilbert 

trok de leerlingen volledig mee in zijn (Engelstalige) verhaal over hoe hij in 2014 een schipbreuk 

in Indonesië overleefde. Thema’s zoals o.a. het overleven van rampen, het maken van moeilijke 

keuzes, leven en dood, leven veranderende gebeurtenissen en weerbaarheid werden besproken 

tijdens deze middag. Na afloop van de presentatie kregen leerlingen de gelegenheid om vragen te 

stellen, waar ze gretig gebruik van hebben gemaakt.  

 Story motion

De tweede klassen hebben deelgenomen aan de workshop Storymotion 

waarbij de leeerlingen in de OBA van Osdorp een stopmotion animatie 

maakten. De workshop werd voorbereid bij het vak bevo. 

 Readmyworld

De vierde klassen havo en vwo hebben deelgenomen aan Readmyworld, een 

project waarbij ze gedichten van internationale schrijvers hebben gelezen en 

zelf ook gedichten hebben gemaakt. In de lessen op school diende het werk van 

Hengameh Yaghoobifarah en van Fatma Aydemir als inspiratiebron. Tijdens de 

voordrachten in de Tolhuistuin werden maar liefst vijf prijzen uitgereikt. Uit de 

 eerste groep was Büsra de winnaar met haar gedicht '  WIE ?' . Een mooi 

  gevoelig gedicht, volgens de jury. Hiba schreef     een gedicht over haar neefje ,

   dat de jury origineel en beschrijvend vond. Het gedicht '  Meisje ' van Imane bevatte volgens de jury een goede acte de 

 présence, waarmee zij de derde winnaar werd. De vierde winnaar is Saliha met het verhaal over    de zestienjarige Eren , 

met een spannende opbouw en een mooie cliffhanger. Kaouter won met het verhaal Sara, waar het jury grote begrippen 

 mooi klein en behapbaar gemaakt vond. Gefeliciteerd winnaars! 

Alle winnaars hebben de bundel 'Hardop' ontvangen, samengesteld door Babs Gons. 

https://schoolderpoezie.nl/gedichten/wie-0
https://schoolderpoezie.nl/gedichten/met-mijn-neefje
https://schoolderpoezie.nl/gedichten/meisje-2
https://schoolderpoezie.nl/gedichten/verhaal-over-eren


Herfstvakantie 

Kerstvakantie  

Voorjaarsvakantie  

2e Paasdag  

Meivakantie 

Hemelvaartweekend   

2e Pinksterdag   

Zomervakantie   

16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021

 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 

19 februari 2022 t/m 27 februari 2022

18 april 2022

23 april 2022 t/m 8 mei 2022

26 mei 2022 t/m 29 mei 2022

6 juni 2022

16 juli t/m 28 augustus 2022

 Tekenexcursie naar Den Haag

De 5H tekengroep en een viertal 6V tekendames zijn op excursie geweest naar Den Haag. In de stromende 

regen over de boulevard van Scheveningen naar museum Beelden aan Zee. Na een workshop gips gieten 

en een rondleiding langs de indrukwekkende beelden van Igor Mitoraj op naar het Binnenhof en daarna 

 natuurlijk nog even het winkelcentrum in. Een gezellige dag, maar helaas met veel te veel regen. 

 

Vakantieregeling 2021-2022

 

 

Hervormd Lyceum West 

Hemsterhuisstraat 79 

1065 JX Amsterdam

020 615 27 80  T

  E school@hlw.nl

 I www.hlw.nl

 

https://www.facebook.com/Het-Hervormd-Lyceum-West-283217035073119/
https://twitter.com/hlwamsterdam
https://www.instagram.com/hlw_amsterdam/
https://www.youtube.com/channel/UCPDm9sGjbMwkPY4aT-2QeAA
http://school@hlw.nl
http://www.hlw.nl



