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Dit jaar ga je een middelbare school kiezen. Natuurlijk wil je

Talentontwikkeling en persoonlijke vorming vinden plaats

naar een goede school waar je een mooi diploma haalt, een

in ons Hallo Wereld-profiel, een groot succes. In dit profiel

school met een leuke sfeer, waar je vrienden maakt en waar

krijgen alle leerlingen een uitdagend en aantrekkelijk onder-

je je prettig voelt.

wijsaanbod dat verder gaat dan de gewone lessen. Iedere
dag zijn er Hallo Wereld-lessen: robotica, techno-design,

Het Hervormd Lyceum West (HLW) is een dynamische

creatief denken, nieuwsuur, girlpower, hello space, schaken,

school met eigentijds onderwijs en een sterke vwo-, havo- en

kunst op tafel, basketbal, digitaal componeren, dans, toneel

mavo-opleiding. Het volgen van een gymnasiumopleiding is

en nog veel meer. Samen ontdekken we jouw talenten.

bij ons mogelijk, net als Tweetalig Onderwijs op vwo en havo.
Vanaf klas drie staat ons Hallo Wereld-profiel in het teken
Het HLW is een fijne school, met volop kansen voor je persoon-

van loopbaanoriëntatie en een brede kijk op de samen-

lijke ontwikkeling en aandacht voor je talenten; een school met

leving. Daarvoor stappen we de wereld van vervolgoplei

de ambitie jou te begeleiden naar het niveau dat het beste bij

dingen en het bedrijfsleven in en maken zo kennis met een

jou past. Samen leggen we de basis voor jouw toekomst.

veelheid aan opleidingen en beroepen. Samen onderzoeken
we jouw mogelijkheden voor later.

Het HLW is specialist in opstromen. Door onze uitstekende
persoonlijke begeleiding word je in staat gesteld het allerbeste

Voor een succesvolle toekomst ben je bij ons in

uit jezelf te halen. Wist je dat veel van onze leerlingen eindigen

goede handen!

op een hoger niveau dan waarop ze gestart zijn? Samen maken
we je sterk.

Ontdek het allemaal op onze Open Avonden in
januari en februari.

Het HLW streeft ernaar van elke leerling een wereldburger te
maken. Persoonlijke vorming, talentontwikkeling en ontwikke-

Het HLW-team

len van een brede kijk op de samenleving staan centraal in onze
onderwijsvisie. Samen ontwikkelen we jouw mogelijkheden.

Het HLW is gevestigd in een mooi

Het maakt niets uit of je mavo,
havo of vwo doet. We kennen
elkaar allemaal.

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 doen? Is gymnasium misschien iets
voor jou? Denk je dat je meer kan dan jouw advies?
Op het HLW kan je groeien. Het HLW biedt veel
mogelijkheden. 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. Samen halen we meer uit jou.
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ONZE ONDERWIJSAFDELINGEN
Het Hervormd Lyceum West (HLW) heeft een sterke
vwo-, havo- en mavo-opleiding. Als enige school in
Amsterdam Nieuw-West biedt het HLW bovendien
de mogelijkheid van Tweetalig Onderwijs (TTO) op
vwo en havo. In onze aparte TTO-brochure is meer
informatie te vinden over Tweetalig Onderwijs.

VWO: gymnasium en atheneum
Het HLW heeft al meer dan 60 jaar een gymnasium.
Samen met het atheneum vormt het vwo: voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs. Het vwo bereidt je voor op
een studie aan hogeschool of universiteit. 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.
De toekomstige academicus is bij ons in goede handen.

Het lesprogramma
Alle leerlingen met een havo/vwo en vwo-advies volgen Ave Wereld-lessen,
waarin je kennismaakt met de cultuur van de oude Grieken en Romeinen.
Natuurlijk leer je daar ook de eerste beginselen van Grieks en Latijn. Vanaf
de 2e klas hebben alleen de gymnasiumleerlingen Grieks en Latijn in hun
rooster staan. Aan het eind van de derde klas kies je voor één 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.

Gymnasium
Door de klassieke talen geeft het gymnasiumdiploma 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.
We bezoeken regelmatig klassieke tentoonstellingen,
voeren Griekse toneelstukken op voor volle zalen en hebben
speciale gymnasiumdagen.
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HAVO
Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)
is een vijfjarige opleiding die voorbereidt op een
studie aan het hoger beroepsonderwijs (hbo).
Havo-leerlingen hebben een praktische instelling
en houden van een uitdaging. Daar houden we
TWEETALIG ONDERWIJS

rekening mee in onze lessen. Het praktische nut

Op zowel havo als vwo (gymnasium en atheneum)

en de praktische toepassing van de lesstof staan

is het volgen van Tweetalig Onderwijs mogelijk.

voorop. Regelmatig worden er mensen van buiten

Heb je gevoel voor talen, ben je ambitieus en

het onderwijsveld uitgenodigd, zoals ontwerpers,

nieuwsgierig naar de wereld om je heen?

journalisten en managers uit het bedrijfsleven om

Kies dan voor Tweetalig Onderwijs. Bij Tweetalig

dat belang en praktische nut te onderstrepen.

Onderwijs volg je een deel van de vakken in het
Engels. Bovendien is er ook veel aandacht voor

In de onderbouw volgen alle leerlingen hetzelfde

internationalisering. Er zijn (online) uitwisselings-

lesprogramma. Aan het eind van de 3e klas maak

programma’s met leerlingen in het buitenland, een

je de keuze in welke vakken je examen gaat doen.

schoolreis naar Engeland en Engelstalige culturele

Je kiest een profiel met een daarbij behorend les-

activiteiten.

senpakket. De decaan adviseert je bij jouw keuze.

Lees meer hierover in onze folder over Tweetalig
Onderwijs.

MAVO
Ons vmbo-t noemen wij mavo. Het is een vierjarige opleiding die voorbereidt op het hoogste niveau van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
of op de havo.
Een mavo-leerling leert graag vanuit de eigen belevingswereld en vraagt
om een duidelijke structuur. Een intensieve persoonlijke begeleiding met
veel aandacht voor de prestaties van leerlingen, wisselende werkvormen
en differentiatie zijn kenmerkend voor onze mavo-afdeling. Samen halen
we zoveel mogelijk uit jou.
Mavo-leerlingen moeten eerder dan havo- en vwo-leerlingen belangrijke
keuzes maken. Al aan het eind van de tweede klas maken zij een keuze
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voor een sector. De mavo-decaan helpt je hierbij.

Ik ben op de
mavo begonnen.
Nu doe ik havo.

Onze leraren zijn supertof.
Ze geven je veel aandacht
en je kunt ze zelfs mailen
als je een vraag hebt.

Teamleider brugklassen en tweede klassen
De teamleider is verantwoordelijk voor de resultaten van de leerlingen,
het onderwijs en de leerlingbegeleiding van de brugklassen en tweede klassen. Deze voert regelmatig overleg met docenten en mentoren
over de onderwijsresultaten in de eerste twee leerjaren.

Specialist in opstromen
Het HLW is specialist in opstromen. Een goede en gemotiveerde mavo-leerling zien wij
graag met een havo-diploma slagen. Een goede en gemotiveerde havo-leerling proberen wij naar een atheneumdiploma te begeleiden. En een goede en gemotiveerde
atheneumleerling stimuleren wij om een gymnasiumdiploma te halen.
Met een intensieve en persoonlijke begeleiding bereiken we veel met onze leerlingen.
We stellen alles in het werk om een leerling de gelegenheid te geven op te stromen.
Door het regelmatig toetsen van alle brugklas- en tweede klasleerlingen met Cito-Vas
hebben we goed inzicht in de ontwikkeling van elke leerling. Zo kunnen we je steunen
en begeleiden waar het nodig is en uitdagen waar het kan.
Huiswerkbegeleiding, steun- en studielessen bieden de leerling ondersteuning en verrijkingsstof met extra uitdaging. Hierdoor is het HLW als een van de weinige middelbare
scholen in staat leerlingen met een hoger diploma uit te laten stromen dan op basis van
het advies van de basisschool verwacht mocht worden. Daarnaast werken wij met ‘dakpanklassen’ om zo goed de mogelijkheden van de leerling te kunnen onderzoeken.

7

Het indelen van de klassen
Leerlingen worden in overeenstemming met het basisschool
advies geplaatst in een mavo/havo- of havo/vwo-klas. In de
dakpanklassen wordt op het hogere niveau lesgegeven en
op het eigen niveau getoetst, dus vwo-leerlingen krijgen vwotoetsen en -cijfers. De overige leerlingen krijgen havo-cijfers
tot blijkt dat iemand best de vwo-stroom aankan. Bij het tweede
rapport worden de leerlingen ingedeeld in stromen. Wel blijven
deze leerlingen daarna bij elkaar in dezelfde klas.
Kies je voor Tweetalig Onderwijs, dan word je geplaatst in een
aparte TTO-klas vanaf havo-niveau. Het tweede leerjaar kent de
dakpanklas havo/vwo. In deze klassen wordt gedifferentieerd
lesgegeven.
Iedere leerling wordt getoetst op het eigen niveau. Ook aan
het eind van de tweede klas is het mogelijk om op basis van
resultaten op te stromen.
Stapelen kan natuurlijk ook. Een leerling die het havo-diploma
heeft behaald kan overstappen naar het atheneum. Voor de
mavo-leerling met diploma is een overstap naar de havo mogelijk.
Waar nodig en/of mogelijk houden we rekening met deelbegaafdheid. Dat betekent dat als de leerling in de derde klas een vakkenpakket moet kiezen, de leerling op maat beoordeeld wordt.

De mentor
Het HLW wil de motivatie en het leergedrag van de leerlingen positief beïnvloeden.
Zodat zij op school en daarna succesvol zijn. Daartoe hebben wij in de brugklas
mentoren, die ieder een groep van ca. 15 leerlingen begeleiden. De mentor is het
eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en lesgevende docenten. De mentor
is voor zijn/haar leerlingen een spil in de school.
Op het HLW heeft elke brugklas heeft twee mentoren.. Beide mentoren hebben
een halve klas onder hun hoede. De mentor begeleidt zijn/haar leerlingen: houdt
het leerproces in de gaten en stuurt bij waar nodig. Met iedere leerling stelt de
mentor doelen op en bespreekt deze doelen regelmatig met de leerling: hoe te
bereiken, wat en wie is er voor nodig? In driehoeksgesprekken met ouders, leerling
en mentor worden deze doelen besproken en geëvalueerd. Eventueel worden weer
nieuwe doelen opgesteld. Samen vergroten we het verantwoordelijkheidsgevoel
voor het eigen leerproces.
In de brugklas bezoekt de mentor de leerlingen en hun ouders thuis, waardoor
deze zeer toegankelijk is voor zowel ouders als leerling. De kloof met de basisschool
wordt hiermee overbrugd. Ouders kunnen te allen tijde met vragen of opmerkingen
terecht bij de mentor.
Verder bereidt de mentor leerlingbesprekingen voor, stimuleert leerlingen, bevordert het sociaal klimaat in de klas, leert goede studievaardigheden aan, bemiddelt,
geeft les in het eigen vak, stuurt indien nodig het groepsproces bij en schat in
wanneer er gesprekken met externe hulpverleners moeten komen enz. Door onze
persoonlijke begeleiding voelen leerlingen zich thuis. We zijn ervan overtuigd dat
ze hierdoor beter kunnen presteren.
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Steun, begeleiding en
uitdaging op maat
is ons geheim

Steunlessen
Na het eerste rapport bestaat voor leerlingen in de
onderbouw de 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
en geven jou een stevigere basis.

Blended Learning
Bij Blended Learning gebruiken we een gewone les
methode met boeken. Daarnaast hebben alle leerlingen
in deze klassen een laptop die extra mogelijkheden biedt

We doen hier veel
gave projecten die
ons voorbereiden
op onze toekomst.

bij de lessen uit het boek. Met behulp van ICT en laptop
kunnen we gedifferentieerd werken: we dagen je extra
uit en je kunt extra oefenen. Bovendien leer je zelfstandig
te werken. Wil jij ook in een klas met blended learning
geplaatst worden? Laat het weten bij je aanmelding op
het HLW. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Huiswerkklas
Het HLW werkt samen met Studiezalen. Studie
zalen heeft één dag per week een huiswerkklas op
het HLW. Hier werken aangemelde leerlingen onder
begeleiding aan hun huiswerk, maar ook wordt
gewerkt aan het creëren van bewustwording: het
belang van inzet, de eigen verantwoordelijkheid,
eigenaarschap en identiteit. Verder is er aandacht
voor talentontwikkeling en verdieping in dromen,
wensen en doelen.
De huiswerkklas is open van 15.00-19.00 uur.
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Trainingen
Het HLW geeft diverse trainingen. Indien n
 odig kunnen
leerlingen hieraan deelnemen. Zo zijn er een faalangst
reductietraining, sociale vaardigheidstrainingen (SOVA)
trainingen voor het vergroten van de communicatieve
en sociale vaardigheden en ter voorkoming van en/
of verminderen van sociale problemen zoals pesten,
conflicten, uitsluiting en meeloopgedrag. Voor leer
lingen met dyslexie is er een remedial teacher.

Taalbeleid
Op onze school is er veel aandacht voor taal en
zijn we bewust bezig met de taalontwikkeling
van de leerlingen, om de horizon van de leerlingen te verbreden en kritisch en genuanceerd
taalgebruik te ontwikkelen. Het HLW leidt haar
leerlingen op tot kritische burgers die zich
doelgericht en op passende wijze kunnen uiten.
Daardoor kunnen zij straks succesvol meedoen
in maatschappij en vervolgstudie.
Daaraan wordt uiteraard bij het vak Nederlands
gewerkt, maar ook bij andere vakken.
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HALLO
HALLO
WERELD
WERELD

Op het HLW maken we van onze leerlingen echte
wereldburgers. Ons Hallo Wereld-profiel sluit perfect aan op onze onderwijsvisie, waarin persoonlijke
vorming, 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
leren onze leerlingen de wereld kennen, 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.

O NEen
T D E groot
K K E N |succes!
DURVEN | DOEN

Het HLW is de
enige school met
Hallo Wereld

Hallo Wereld-lessen: 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. Sporten kan ook. Zo kun je ook kiezen voor American
football, meidenfit, kickboksen of streetdance.

Of je als leerling nu een denker of een doener
bent, in de Hallo Wereld-lessen is er altijd iets
dat aanspreekt. Drie keer per jaar maken de
leerlingen een keuze voor een periode van acht
weken. Is een onderdeel goed afgesloten, dan
ontvang je een certificaat. Alle certificaten en
bewijzen van activiteiten die je gedurende je
schoolcarrière hebt gedaan worden verzameld
in een persoonlijk portfolio.

Hallo Wereld Projecten & Activiteiten
Regelmatig organiseren we Hallo Wereld-activiteiten zoals: bezoek
aan museum en theater, internationale eTwinning-projecten en
deelname aan loopbaanoriëntatieprojecten en -evenementen.
Daarnaast gaan we graag op reis. Zo gaan we aan het begin van
het schooljaar op kamp met de brugklassen en gaan de TTO-leerlingen in de tweede klas naar Engeland. Leerlingen in de bovenbouwklassen gaan op reis naar het buitenland: Duitsland, Rome of
Napels, Praag en/of Barcelona.
Lees meer over ons Hallo Wereld-programma in de aparte folder.
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NAAR DE VOLGENDE STAP:

DE UNIVERSITEIT
OF HOGESCHOOL
Hallo Wereld: klas 3 tot en met 6

In klas drie (op de mavo vanaf klas 2) en hoger wordt veel aandacht
besteed aan loopbaanoriëntatie. Het Hallo Wereld-loopbaanprogramma bevat verschillende onderdelen, van sollicitatietraining tot het
bezoeken van bedrijven, van stage lopen tot en met deelnemen aan
masterclasses van ‘Pre University College’.
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 Hallo Wereld-loopbaanoriëntatie start op de mavo al in klas twee omdat ze al eerder dan havo- en vwo-leerlingen belangrijke keuzes moeten maken. Dat moeten zij
weloverwogen kunnen doen. In de opeenvolgende klassen volgen mavo-leerlingen
sollicitatietrainingen, nemen zij deel aan een technologieweek en bezoeken zij diverse
bedrijven en opleidingen.
Havo- en vwo-leerlingen volgen in de bovenbouw in het kader van Hallo Wereld
een uitvoerige loopbaan- en studieoriëntatie. Bezoeken aan universiteit en hboinstellingen alsmede sollicitatietrainingen zijn in dit programma opgenomen.
Dankzij samenwerking met mensen van buiten het onderwijsveld, zoals ontwerpers,
journalisten en managers uit het bedrijfsleven en met het hbo wordt de blik van de
havo-leerling verruimd. Leerlingen kunnen hierdoor een goede en bewuste studiekeuze maken. In de bovenbouw van het vwo zijn er diverse samenwerkingsprojecten,
o.a. met ziekenhuizen, waardoor je alvast kennis kunt maken met de medische wereld.
Bij de Vrije Universiteit van Amsterdam volgen we bij diverse faculteiten masterclasses.
En om leerlingen voor te bereiden op academisch onderwijs doen we mee aan diverse
programma’s van de Pre University College.
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Hallo Wereld en Giving Back:
Al jaren werkt het HLW samen met Giving
Back, een bijzonder project. Giving Back
koppelt leerlingen uit de bovenbouw havo
en vwo 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. toekomst.

Het HLW is de
allerleukste
school in West.

Hallo Wereld & Internationalisering
Internationalisering is onlosmakelijk verbon-

Ook het project AIMS viel in de prijzen: winnaar

den met Tweetalig onderwijs. Onze Tweetalige

in de categorie meest innovatieve eTwinning

leerlingen leiden we op tot echte wereldburgers.

project. Maar niet alleen wiskunde doet mee

eTwinning is daarbij een geweldige partner. Het

met eTwinning projecten. Ook de talen ontwik-

is de online community voor scholen in Europa.

kelen projecten. En in navolging van de Twee-

Via videocalls en e-mail zijn er uitwisselingen

talige afdeling doen ook reguliere klassen mee

met leerlingen van partnerscholen in andere

aan eTwinning.

landen. Het versterkt de beheersing van de

Soms gaan we ook echt naar het buitenland.

Engelse taal en het komt de internationalisering

Voor de Tweetalige leerlingen staat er in de

van de leerling ten goede. eTwinningprojecten

onderbouw een reis naar Engeland op het

op het HLW, met name de wiskundeprojecten,

programma. Maar ook op andere afdelingen

zijn uitermate succesvol; het project ‘My Town

gaan we naar het buitenland: in de onderbouw

In Numbers’ heeft de Nationale eTwinningprijs

bezoeken klassen het Ruhrgebied in Duitsland,

gewonnen en eindigde bij de Europese prijzen

Parijs of Lille en voor de bovenbouw Praag,

als tweede. Het project ‘A Taste Of Maths’ haalde

Barcelona, Rome of Napels, een dagje Brussel

zelfs de eerste prijs, zowel in de categorie 12-15

enz. De buitenlandse reizen zijn altijd educatief

jaar als de algemene 1e prijs over alle projecten

en vinden plaats in het kader van een of meer

van dat jaar!

vakken en in het kader van internationalisering.
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Grote docentbetrokkenheid
Een goede begeleiding staat of valt met goede en
betrokken docenten. Het HLW staat hier bekend
om. 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 de volgende stap en ze voor te
bereiden op hun toekomst?

Peer Leaders
Ook leerlingen voelen zich betrokken bij hun school, hun HLW.
Leerlingen van onze school begeleiden daarom elkaar. Peer Leaders
zijn daar een voorbeeld van. Leerlingen uit de voor-examenklas
kunnen zich aanmelden voor het project Peer2Peer. Deze leerlingen
volgen een intensieve training om leerlingen uit de brugklas op een
plezierige en informatieve manier te laten wennen aan hun nieuwe
school. Iedere brugklas krijgt een aantal Peer Leaders toegewezen.
Zij ondersteunen de mentor en gaan soms mee met excursies.
Het is een initiatief dat goed aansluit bij onze onderwijsvisie, waarin
leerlingen elkaar steunen en helpen. Naar school gaan doe je samen.
De Peer Leaders ontvangen een officieel certificaat als zij hun
Peer Leadership goed hebben afgerond.

Ouderbetrokkenheid
Maar school en leerlingen kunnen het niet alleen. In
onze onderwijsvisie staat het woord ‘samen’ centraal:
Samen sta je sterk, samen weet je meer, samen bereik
je meer, samen kom je verder. Daarom willen we
ouders nadrukkelijk betrekken bij de school. Ouder,
leerling en school vormen samen een team. Het is
voor de school en ouders goed op de hoogte te zijn
van de ontwikkelingen van het kind.
Via het programma Magister kunnen ouders de
prestaties, absenties en opgegeven huiswerk van hun
kind volgen, zodat zij deze goed kunnen ondersteunen. Tijdens het schooljaar worden er vier rapporten
uitgereikt. Deze worden opgehaald door ouder en
leerling samen.
Het HLW betrekt ouders bij de school via de mentor,
de ouderbezoeken en de ouderavonden. Door middel
van nieuwsbrieven informeert het HLW ouders over
algemene schoolzaken.
Verder vinden we het belangrijk om goed te luisteren naar de mening van ouders over de school via de
ouderraad, de MR en ouderenquêtes.
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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 met de voor iedereen verplichte
vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, godsdienst, lichamelijke
opvoeding, techniek, beeldende vorming en theater en
vanaf de tweede klas ook natuurkunde en Duits.
Na 14.30 uur volgt ieder zijn eigen Hallo W
 ereld-route van
ondersteuning en begeleiding (huiswerkklas en steunlessen) of verrijking en verdieping (Hallo Wereld-lessen).

INFORMATIEEN OPEN
AVONDEN

De lessen duren 60 minuten.

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 fijne sfeer, vraag wat je wilt weten en
neem informatie mee. Ontdek de mogelijkheden
die het HLW jou biedt. Je bent van harte welkom!

Open avonden
Inloop
Dinsdag 26 januari 2021
18.30-21.00 uur
Woensdag 27 januari 2021
18.30-21.00 uur
Informatieavond

OPENEN
AVO2N7D
januari
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Tweetalig onderwijs havo en vwo
Geen inloop, maar vast programma
Donderdag 4 februari 2021
19.00-20.30 uur
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Aanname procedure
Het HLW volgt de Amsterdamse
procedure met betrekking tot
aanmelding en inschrijving voor
het schooljaar 2021–2022.
Teamleider Brugklas:
Mw. M. F. van Minnen
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Adresgegevens

6 & 27

Hervormd Lyceum West (HLW)
Hemsterhuisstraat 79
1065 JX Amsterdam
T 020 - 615 27 80
F 020 - 614 15 57
E school@hlw.nl
www.hlw.nl
Lid Cedergroep
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