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SAMEN NAAR HET HLW

Hallo Wereld
Ons Hallo Wereld profiel sluit perfect aan op onze onderwijsvisie, waarin talentontwikkeling, uitdagend onderwijs en het verleggen van grenzen centraal staan. Vanuit onze visie
biedt de school leerlingen de kans een zo hoog mogelijk diploma te behalen en zichzelf
zo breed mogelijk te ontplooien. Op het HLW stappen we samen de grote, wijde wereld
in. Zo maken wij van onze leerlingen echte Wereldburgers.
Hallo Wereld, denken, durven, doen

Wie wil er nou niet zijn horizon verbreden en meer weten over de wereld om zich
heen? Wie wil er nou niet leuke, creatieve of sportieve en vooral uitdagende lessen
hebben? Wie wil er nou niet zelf bepalen welke les wordt gevolgd? Bij onze Hallo
Wereld-lessen is dat allemaal mogelijk. Hallo Wereld-lessen zijn actieve lessen.
Je leert er kritisch denken, gaat creatief aan de slag en verrijkt je kennis.
Hallo Wereld-lessen worden gegeven in kleine groepen waar je veel aandacht
krijgt en waar je leerlingen uit andere klassen tegenkomt. Welke Hallo
Wereld-lessen je volgt, bepaal jij. Jij kiest. Hallo Wereld-lessen zijn superleuk.

Nieuwsgierig naar de Hallo Wereld-lessen?

Lees hierna welke mogelijkheden er zijn om jouw creatieve, technische,
muzikale en/of sportieve talenten te ontwikkelen.

Hoeveel Hallo Wereld-lessen volg je?

Drie keer per jaar maak je een eigen keuze voor een Hallo Wereld-les. Die volg je acht
weken lang één keer per week. Heb je de Hallo Wereld-les na de acht weken goed
afgesloten, dan ontvang je een certificaat en mag je weer een nieuwe keuze maken.

Hoe ziet een schooldag eruit?

Tot 14.30 uur volg je samen met je klas het gewone lesrooster met de voor iedereen
verplichte vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis,
biologie, godsdienst, lichamelijke opvoeding, techniek, beeldende vorming en theater,
en in de 2e klas ook natuurkunde en Duits. Daarna volgt ieder zijn eigen route van
ondersteuning en begeleiding (huiswerkklas en steunlessen) of van verrijking en
verdieping (Hallo Wereld-lessen).

De Hallo-Wereld lessen
Nieuwsgierig naar de Hallo Wereld-lessen?

Lees hieronder welke mogelijkheden er zijn om jouw creatieve,
technische, muzikale en/of sportieve talenten te ontwikkelen.

Kunst op Tafel

Bij Kunst op Tafel gaan we de eettafel zo mooi mogelijk aankleden,
want alles is lekkerder en aantrekkelijker wanneer er aandacht aan
besteed is. Je beschildert een bord, boetseert een onderzetter en
maakt een placemat. Kunstenaars in de 17e eeuw schilderden ook
graag een mooie tafel met etenswaren. Daarom gaan we ook op
excursie naar het Rijksmuseum. Daarna gaan we, net als de grote
schilders uit de 17e eeuw, zelf een professioneel stilleven schilderen. Tijdens de laatste les wordt, met de door jullie gemaakte
producten, de tafel gedekt en sluiten we af met een knabbeltje en
een drankje.

Techniek en Design

Techniek opent een wereld aan mogelijk
heden. Je gaat met de allernieuwste en
modernste technieken aan de slag en
gebruikt je eigen creativiteit. Heb je ooit weleens met een 3D-printer jouw eigen ideeën
uitgevoerd? Kun jij een lasersnijder bedienen en je eigen ontwerpen laseren? Grijp je
kans en kies voor Techniek & Design.

Hallo Zang, Hallo Loop station
Lekker aan de slag met bekende popnummers? In deze cursus ga je vooral
met zang aan de slag en leer je wat
‘loopen’ is. Stemgebruik, timing,
zuiverheid en improvisatie staan
centraal. Ook gaan we op zoek naar
andere manieren van geluid maken,
zoals bodysounds, percussie, trashpercussion, omgevingsgeluiden, etc.

Robotica

Bij Robotica is het alsof je onder
schooltijd spelen mag met LEGO, maar
natuurlijk niet zomaar spelen. Je gaat
robots bouwen. Robots die echt kunnen
bewegen. Robots die lijken te leven en
doen wat jij zegt. Hoe? Door ze te programmeren, want dat is wat je tijdens de
Roboticalessen leert. Fantastisch toch?

DJ: Digitaal componeren

Ken jij de grote Nederlandse DJ’s:
Hardwell, Martin Garrix, Afrojack of
Armin van Buuren? Ben je benieuwd
hoe zij muziek maken? En wat daar
allemaal bij komt kijken? Je leert bij
deze Hallo Wereld-les digitaal componeren. Onder leiding van een muziekdocent en een muziekproducer worden
er geluiden bedacht, uitgeprobeerd,
opgenomen en geëdit.

Zelfverdediging

Zelfverdediging vergroot je zelfvertrouwen en gevoel van
veiligheid. In deze lessen leer je eenvoudige slag-, afweeren traptechnieken. Makkelijk toepasbaar, toegankelijk voor
iedereen, goed voor je conditie en nog leuk ook!

Ontdek jij liever de wereld om je heen,
de natuur, politiek of andere landen?
Dat kan bij:

Hello Bird

De kokendhete Sahara is een rustplaats voor trekvogels.
Albatrossen plonsen in het water voor de kust van Amerika.
En vlakbij, langs de Sloterplas, vinden we Egyptische
Nijlganzen, Turkse tortelduiven, bonte spechten en nog
veel meer. Tijdens de les bekijken we vogels op film en
gaan we vogels spotten bij de Sloterplas. Zo heel dicht
bij school kun je diverse inheemse exemplaren en
‘buitenlandse toeristen’ ontdekken. Op excursie naar
Avifauna, dé vogeldierentuin van Nederland, bewonderen
we bijzondere uitheemse vogels en bezoeken we
vogeldemonstraties met onder andere roofvogels.

Hallo natuur

We gaan naar buiten en laten klas en
boeken voor wat ze zijn. Onder begeleiding van een enthousiaste bioloog
gaan we op zoek naar natuurlijk leven
in de stad. Je vindt het hier om de hoek,
aan de Sloterplas. De les wordt bepaald
door wat we tegenkomen. Geen les zal
hetzelfde zijn, geen les zal binnen zijn.
En ook al leggen we de boeken aan de
kant, na onze expedities in de buitenlucht, ben jij straks een wandelende
encyclopedie die alles weet over de
‘wilde stad’.

Hello Space

Als je ’s avonds omhoog kijkt zie je heel veel fonkelende
sterren. Heb je je weleens afgevraagd wat er allemaal
in het heelal is en of je naar de sterren zou kunnen
reizen? Misschien heb je er weleens van gedroomd om
astronaut te worden. Helaas gaan we bij deze les geen
ruimtereis maken, máár je leert wel wat je moet kunnen
om astronaut te worden en wat er nodig is om in de
ruimte te overleven. We doen opdrachten in de klas, op
de computer en we doen veel proefjes.
En al maken we geen ruimtereis, we gaan wel op een
andere leuke excursie!

Wil jij ook zo graag op reis naar
andere landen en andere werelddelen? Ga mee de Wereld Rond. We
maken een rondje Latijns-Amerika, Azië
en Afrika. Verruim in het Tropenmuseum
je blik op de wereld. Met de kijktochten in
dit museum doe je veel kennis op over
verre landen. Geschiedenis van die
landen gaat hier echt leven.

Leaders of the world

Wat maakt iemand een goede baas?
Hoe geef je leiding? In deze zeer bijzondere HLW-lessen ontmoet je elke keer een
andere schoolleider van het HLW;
de rector, de conrector en alle teamleiders!
Welke leiders zijn voor hen betekenisvol
(geweest)? Van Nelson Mandela, Barack
Obama tot de paus, wie is een inspirerende leider voor onze schoolleiding? Hoor
welke eigenschappen een goede leider
nodig heeft.

Girlpower

De Wereld Rond

Who run the world? ... Girls! Girls! Girls! Bij
Girlpower! leer je alles over sterke meiden en
vrouwen. Van Ariana Grande (zangeres) tot
Serena en Venus Williams (toptennissters) en
van Hillary Clinton (politica) tot Katherine Johnson
(wiskundige). Welke powerladies inspireren jou?
Wat is jouw kracht? Wat zijn jouw talenten?
Als je echt wil, kun je alles bereiken.

Nieuwsuur

Bij Nieuwsuur bespreken we het nieuws van de week;
opvallende, serieuze, belangrijke, maar ook grappige
nieuwsberichten uit binnen- en buitenland. Nieuwsuur is er
voor leerlingen met een brede interesse die graag lezen,
leren, praten én nadenken over onderwerpen als religie,
politiek, gezondheid, veiligheid, sociale media en internet.
Bij de Hallo Wereld-les Nieuwsuur leer je een duidelijke
mening over dit soort onderwerpen te ontwikkelen.

Ben jij meer een denker dan een doener?
Ook jou heeft Hallo Wereld genoeg te bieden:
Creatief denken

Is iemand dom wanneer hij of zij een fiets verzint met vierkante wielen
of zou zo’n fiets soms best weleens handig kunnen zijn? Kunnen we het
stuur misschien ook weglaten? Bij creatief denken bedenk en ontwikkel je
zelf. Je hersenen herhalen niet de trucjes die ze van een juf of meester of
uit een boek hebben geleerd. Nee, ze gaan voor zichzelf aan de gang.
We doen tijdens deze lessen veel spelletjes. Spelletjes om onze ideeënmachine op gang te helpen. Daarvoor werken we vaak met beeldmateriaal, filmpjes, foto’s en tekeningen. Wat is er nou leuker?

Schaken en dammen

Schaken en dammen zijn goed voor je hersens, je wordt er slimmer van!
Het zijn waardevolle spellen, die makkelijker te leren zijn dan je denkt. Er
wordt in deze Hallo Wereld-les vooral veel en gezellig met elkaar gespeeld.
Natuurlijk is het wel de bedoeling dat je je niveau verbetert en je een damof schaakcertificaat gaat behalen! Aan het einde van de cursus bezoeken
we bovendien een jeugddamtoernooi en/of een jeugdschaaktoernooi.

Hallo Wereld in de bovenbouw

Ook bij de Hallo Wereld-bovenbouwactiviteiten
en -projecten staan verbreding van de horizon,
verdieping van kennis en inzicht, talentontwikkeling,
zelfontplooiing en uitdaging centraal. Het wordt hier
alleen anders vormgegeven. Vanaf klas 3 worden
er diverse Hallo Wereld-projecten en -activiteiten
georganiseerd. Leerlingen krijgen onder andere een
uitgebreide oriëntatie op loopbaan- en studiekeuze.
Bezoeken aan en gastlessen door mbo/hbo-instellingen, sollicitatietrainingen, etc. horen hier vanzelfsprekend bij. Hierdoor word je goed voorbereid op de
keuze voor vervolgonderwijs. Ook mavo 2 leerlingen
krijgen deze studie- en loopbaanoriëntatie, omdat zij al
vroeg voor een sector moeten kiezen.

Andere Hallo Wereld-activiteiten in de bovenbouw
zijn onder andere Topscore (diverse sportactiviteiten),
Giving Back, Internationalisering, Peer2Peer en
diverse (buitenlandse) schoolreizen en excursies.
Hierover is in de algemene folder meer te lezen.

Portfolio

Alle certificaten en bewijzen van activiteiten die je
gedurende je schoolcarrière hebt gedaan worden
verzameld in een persoonlijk portfolio. Steeds meer
vervolgopleidingen en werkgevers vragen hierom.

Berkant

Aysenaz

HLW les: Hallo Food
Ik houd van eten en bij
deze les leer je lekker eten
maken en je kunt het
daarna ook nog eten.

HLW-les: Hello Space
Alles wat over het heelal
gaat vind ik superleuk!
En we gaan met deze
les ook nog
naar Nemo.

Arisha

HLW-les: Bootcamp
Bij deze les kan ik lekker
trainen, want ik houd van
sporten en bewegen.

Wail

HLW-les: Creatief denken
Ik heb voor Creatief
denken gekozen, omdat ik
mijn hersenen verder wil
laten ontwikkelen en op een
andere manier leer denken.
Ik leer hier om anders naar
de dingen te kijken.

Yasmina
HLW-les:Nieuwsuur
Ik vind het leuk om over

belangrijke dingen in het nieuws

te praten. Daarom heb ik gekozen
voor Nieuwsuur. En zo leer ik
ook een mening
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