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Beste ouder,
Het is al veel vaker gezegd en verzucht: "Wat een jaar!" Waren we vorige week nog in de veronderstelling
dat de scholen volgens een normaal ritme de kerstvakantie zouden halen, zijn we nu alweer
overgeschakeld op online onderwijs. Alle gebruikelijke eindejaarsactiviteiten zijn afgelast of krijgen digitaal
vorm. Voor velen is er bovendien zorg en onzekerheid over het eigen werk en gezondheid. Kortom, van
iedereen wordt een bijna bovenmenselijke mate van flexibiliteit en veerkracht verwacht.
Natuurlijk begrijpen wij dat de komende tijd ook voor onze leerlingen en voor u als ouder ingewikkeld wordt.
Voor velen is het weer puzzelen met tijd, ruimte en beschikbare apparaten. Toch zal ook de periode na de
vakantie weer laten zien dat wij samen tot veel in staat zijn. Dat wij met elkaar ons onderwijs op een goede
manier kunnen blijven vormgeven!
Houd uw mail in de gaten voor informatie vanuit de schoolleiding.
Sinds de september nieuwsbrief is het op het HLW een hoop gebeurd. Er wordt doorlopend gewerkt aan
het beter maken van ons onderwijs. Voor alle leerlingen is er aandacht voor de eventuele achterstanden
die de corona-periode heeft veroorzaakt. Wij zijn samenwerkingen aangegaan met diverse externe partijen
die extra ondersteuning gaan bieden aan leerlingen die dat het meest nodig hebben.
Een belangrijke personele verandering is de pensionering van de voormalige waarnemend rector, dhr. Wim
van Leeuwen. Zijn afscheid is in zeer kleine kring gevierd, helaas was dat in deze tijden niet anders
mogelijk. Elders in deze nieuwsbrief leest u daar meer over.
De huidige schoolleiding is zeer gemotiveerd en voortvarend aan het werk. De huidige tijden zitten vol met
uitdagingen, en die gaan we graag aan!
Ook in deze nieuwsbrief vindt u een update over de aankomende open dagen, en de werving van nieuwe
brugklassers. Die werving zal op een andere manier gaan dan gewoonlijk. Het HLW zet onder andere
online campagnes in om zoveel mogelijk onder de aandacht te komen van onze doelgroep. Wat in deze
tijden extra belangrijk is, is de mond-op-mond reclame! U kunt daar een belangrijke rol in spelen door al uw
kennissen en vrienden met kinderen in groep 8 aan te raden naar het HLW te komen.
In 'de instructie en het protocol online lessen' die wij eerder deze week gestuurd hebben, vindt u wat u thuis
kunt doen om uw kind te ondersteunen tijdens de online lesperiode. Ook staan daar de regels en afspraken
in die gelden voor de online-lessen. Zoals gezegd, samen zorgen we voor goed online-onderwijs!
Rest mij voor nu niets anders dan u allen een heel goede vakantie te wensen. Blijf gezond en zorg goed
voor elkaar. Tot in 2021!
Duco Homoet,
conrector

Afscheid
waarnemend rector,
dhr. van Leeuwen
Op 17 november heeft
waarnemend rector, dhr. van
Leeuwen definitief de deur
achter zich dicht getrokken.
Door corona konden wij
helaas geen afscheidsfeest
voor hem organiseren. Wel
hebben veel collega’s hebben
hem in zijn laatste week even
opgezooht en hem figuurlijk
de hand gedrukt.
Dhr. van Leeuwen gaat met
pensioen, maar is nog
geenszins uitgeblust. Hij heeft
nog veel reislustige plannen
die hij in zijn nieuwe
levensfase gaat
verwezenlijken.

Het roer is nu in handen van
onze nieuwe conrectoren, mw.
I. van ’t Hull en dhr. D.
Homoet.

Symptomen van corona?
Nauw contact gehad met iemand met corona?
Houd uw kind thuis en
laat hem/haar testen!

Mondkapjes
Per 1 december zijn in alle openbaar toegankelijke gebouwen mondkapjes verplicht, ook in
schoolgebouwen. Al eerder gold op het HLW een mondkapjes plicht. Helaas zien we dat het
voor een aantal leerlingen nog niet helemaal vanzelfsprekend is om het kapje consequent (en
goed) op te zetten. In samenspraak met een aantal leerlingen hebben wij een aantal
maatregelen genomen:

• Voor de leswisseling worden de leerlingen via de intercom eraan herinnerd het
mondkapje op te zetten.

• Docenten zien er zo veel mogelijk op toe dat de leerlingen bij het verlaten van het
lokaal een mondkapje op hebben.

• Bij binnenkomst van de school zullen leerlingen herinnerd worden aan de
mondkapjesplicht en na de pauzes ook aan het begin van de gangen.
We zien een toename van het aantal afwezigen doordat men in quarantaine zit i.v.m. eigen
ziekte, een besmette persoon in de nabijheid of in afwachting van testuitslagen. Wij willen we u
als ouder vragen met uw kind regelmatig het belang van de mondkapjes te bespreken.

De regel is simpel
Op de gangen en in de openbare ruimtes is het dragen van een mondkapje verplicht, ook als je
alleen even naar het toilet moet of iets uit je kluisje wil halen. Alleen als je zittend eet of drinkt
mag het kapje af. In de lokalen mag het kapje af als de leerling zit..

Werving
Brochures
De voorbereiding voor de werving van nieuwe brugklassen is alweer in volle gang. Er is hard gewerkt aan
het up-to-date maken van onze HLW-brochures. Download ze door op onderstaande afbeeldingen te
klikken.

Kennismakingsmomenten voor groep 8
Door corona gaan op het HLW, net als op de meeste Amsterdamse VO-scholen, de open avonden
niet door. Wel organiseren wij alternatieven. Groep 8 leerlingen zijn vanaf januari tot begin maart
van harte welkom bij ons op school. Wij hebben een aantal kennismakingsmomenten gepland. In
groepen van maximaal 20 krijgen de leerlingen een rondleiding door de school en informeren we
ze over het HLW. Wat voor school zijn we? Wat betekent het als je voor blended learning kiest of
voor Tweetalig onderwijs en wat is Hallo Wereld nu eigenlijk?
Aanmelden voor een kennismakingsmoment kan hier of via de website.

Promofilmpjes
Daarnaast hebben we een aantal promofilmpjes laten maken over het HLW. Bekijkt u ze op onze
website.
Mocht u in uw omgeving een groep 8 leerling kennen, wilt u de ouders en het kind wijzen op onze
kennismakingsmomenten? Op onze website hebben we een speciale landingspagina voor groep 8
leerlingen. Heeft u zelf nog een kind in groep 8, ga dan samen met uw kind naar de speciale
landingspagina voor groep 8: samen naar het hlw.nl
In deze lastige periode hebben wij u echt nodig als onze ambassadeur.

Giving Back
Op 12 november vond de matching van de leerlingen met hun mentor
van Giving Back plaats. Helaas niet op het HLW, maar digitaal. Met 52
personen deden we een spel waarin de leerlingen hun mentor moesten
vinden. Het was bijzonder, maar natuurlijk wel iets minder leuk dan

wanneer iedereen elkaar in het echt kan zien. Onze deelnemende
leerlingen komen allen uit 5V.

Steunlessen
De steunlessen in brug- en tweede klassen ( NL, EN, WI, FR en
DU) zijn van start gegaan. Na een eerste inventarisatie met de
mentoren, werden tijdens de leerlingbesprekingen de definitieve
lijsten in samenspraak met alle lesgevende docenten vastgesteld.

Profielwerkstuk
Na de eerste toetsweek, van donderdag 29 oktober t/m woensdag 4 november hebben de
examenklassen zich een week lang bezig gehouden met hun profielwerkstuk. Zij werden daarbij
begeleid door een (examen-)docent.
Waar mogelijk werkten de leerlingen op hun eigen laptop. Voor leerlingen die geen laptop tot
hun beschikking hadden, was de mediatheek gereserveerd.
Het scheikundelokaal werd een practicumwerkplek om experimenten te kunnen uitvoeren onder
begeleidng van de toa’s en mw. Huijbers. Het technieklokaal werd een creatieve werkplaats voor
leerlingen om dingen te maken. Mw. Hairwassers was standby om de leerlingen te helpen bij het
uitvoeren van hun praktische werkstukken.
Op donderdag 17 december zou de presentatie van de profielwerkstukken plaats hebben
gevonden.Helaas moeten we door de lokdown de presentatie naar een nog nader te bepalen
tijdstip verplaatsen.

Bezoek wethouder Moorman
Vrijdag de 30 oktober kregen we hoog bezoek!
Wethouder Marjolein Moorman bracht die middag
een werkbezoek aan het HLW. Tijdens het bezoek
heeft zij gesproken met de schoolleiding over het
wel en wee van het HLW. En natuurlijk sprak zij
ook met leerlingen.

Hallo Wereld
Na periode 1, waarin alleen de brugklassen Hallo Wereld-lessen volgden,
konden zich voor periode 2 ook de 2 e klassen inschrijven voor Hallo Wereldlessen. Veel enthousiasme onder de leerlingen, ze konden niet wachten met
inschrijven.

Heerlijk om leerlingen bij hun favoriete Hallo Wereld-les te zien koken (Hello
Food), breien (Hello Knitty) -een inmiddels bijna vergeten techniek-, dammen
of schaken, toneelspelen en nog veel meer.

In deze periode zijn we gestart met veel nieuwe lessen, waaronder Hallo Fantasia, Shark Tank, Hello Tiny creatures,
Hello Knitty, De-battlefield en Nep Nieuws!! Het zijn veelal lessen die zijn ontworpen, bedacht en gegeven door
stagiairs. Ook bij hen is enthousiasme over Hallo Wereld.
Dank aan alle lesgevende docenten en stagiars.

Gymnasiumdag HLW en Caland
Hoe geeft een mens in coronatijd gestalte aan de
jaarlijkse Gymnasiumdag van het HLW en Caland?
Een gezamenlijke toneelvoorstelling maken dan wel
bezoeken? Geen optie, evenmin een bezoekje aan
een andere stad. Een rondleiding aan het Paleis op
de Dam dan maar? Eerst mocht het van Rutte wel,
toen weer niet en daarna weer wel....maar toen kon
het Paleis weer niet...
De oplossing werd gevonden in een filmmiddag waarbij de leerlingen, ieder op hun eigen school, naar de
film Pompeii keken. Vervolgens werd via Teams in heterogene groepjes (HLW en Caland en alle leeftijden
gemengd) een quiz gespeeld over die beroemde, door de Vesuvius verwoeste, stad.
Het eerste deel van de middag pakte goed uit. Want hoe heerlijk was het om onze gym-leerlingen (2 t/m 6V)
samen in filmhuis A18 smullend van chips en pepernoten te zien genieten van de kaskraker uit 2014!
De online-quiz die daarop volgde verliep helaas door technische problemen (en ondanks de fanastische hulp
van onze ICT-man) minder soepeltjes. Hanane (5V) & Berkant (2V) slaagden er in om samen met hun
teamgenoten van het Caland alle vragen te beantwoorden; Daoud (4V) & Marwa (2V) daarentegen zagen
zich door de gebrekkige verbinding met de andere school genoodzaakt op eigen kracht verder te gaan.
Cherijne (3V) & Imane (5V) kregen zelfs helemaal geen contact....Hetzelfde gold voor koppels zoals Ibrahim
(6V) & Suwejda (3V); en ook Anna (5V) had het zwaar, al was het alleen maar omdat zij haar handen vol
had om onze eigen Enes (2V) bij de les te houden.
Evaluatie leerde dat het online samenwerkingsproject aardig geprobeerd is, maar dat fysiek bijeenkomen en
samenwerken met leerlingen van het Caland toch verreweg het leukst is. Hopelijk is dat snel weer mogelijk.
In het voorjaar, bij een bezoek aan het Paleis op de Dam of in het Allard Pierson Museum.
Moraal van dit verhaal: de Klassieken gaan altijd met hun tijd mee!

Decemberactiviteiten
Lastige beslissingen hebben we moeten nemen. Tradiioneel is op het HLW de decembermaand
een maand met allerlei activiteiten, te beginnen met het sportieve sinterklaassporttoernooi. Door
corona werden we echter beperkt in mogelijkheden. Voor de onderbouw kon het sporttoernooi
gelukkig wel doorgaan. De brugklassen hadden in de sportzalen op school een trefbaltoernooi,
voor de 2e klassen waren er sportactiviteiten (voetbal, badminton en basketbal) in de Aristohal.
Ook de examenklassen hebben kunnen genieten van een leuke sportactiviteit. Zij zijn gaan
schaatsen op de Jaap Edenbaan.

De geplande activiteiten vlak voor de kerst kunnen door de lockdown helaas niet doorgaan. We
vinden het triest voor al onze leerlingen die we toch echt een paar leuke momenten hadden willen
bezorgen. Het is hopen op betere tijden.

Decanaat
Inspire to Aspire
Inspire to Aspire is een programma met als doel de overstap naar het hoger onderwijs te vergemakkelijken
(een samenwerking tussen het Student Impact Centre SIC van de bètafaculteit UvA en studentenstichting
Diversity Talks). Studenten worden ingezet om op scholen klassikaal te presenteren over studiekeuze
/studeren en om daarnaast scholieren 1-op-1 te begeleiden als mentor. Per school wordt het programma
vastgesteld aan de hand van de behoefte van de school en haar leerlingen.
Stichting Diversity Talks en het Student Impact Centre (Jeroen Goedkoop en Moataz Rageb) lanceren dit
jaar een nieuw programma, genaamd Inspire to Aspire, gefocust op het begeleiden van scholieren op hun
pad naar het hoger onderwijs.

Inspire to Aspire is een programma gericht op een aantal vragen en problemen waar scholieren van nu
tegenaan kunnen lopen met betrekking tot studiekeuze, motivatie en hun toekomstige rol in de
maatschappij.

Op vrijdag 11 december kwam een aantal studenten van Inspire to Aspire naar het HLW om bij de
6VWO groep te vertellen over wat zij voor onze leerlingen kunnen betekenen. Ook in 5HAVO en in
de voorexamenklassen is het de bedoeling om deze studenten in te zetten als daar behoefte aan is.
Dat zal gebeuren in het begin van 2021. Het is voor onze leerlingen nu heel fijn dat ze even echte
studenten zien in plaats van alle online informatievoorziening.
Mw. Vos (decaan HAVO VWO)

8+ project
Woensdag 9 december werd het HLW overspoeld met zo'n 130 groep 8 leerlingen van diverse
basisscholen. Zij hadden zich ingeschreven voor het 8+project, bedoeld voor ambitieuze 8e groepers van
mavo t/m vwo niveau. Het project bestaat uit drie middagen met lesjes en leuke activiteiten.
Zeker in dit corona-jaar, waarin de VO-scholen hun open avonden niet door laten gaan, van groot
belang voor de leerlingen van groep 8. Zij kunnen op deze wijze toch goed kennismaken met het HLW.
We mogen weer spreken van een zeer geslaagde middag met veel enthousiaste leerlingen en veel
enthousiaste docenten.
In januari komen de deelnemers weer terug (ook hier moet weer naar een alternatieve datum gezocht
worden) en krijgen dan weer andere lesjes aangeboden dan de afgelopen keer.

Vakanties 2020-2021
Kerstvakantie

zaterdag 19 december 2020 t/m zondag 3 januari 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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