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Geachte ouders/verzorgers,

Zoals u van ons gewend bent de eerste nieuwsbrief in januari. Wij vinden informatievoorziening naar de ouders 
heel belangrijk.  De vorming van onze leerlingen, uw kinderen, is immers een gedeelde verantwoordelijkheid. 
Wij onderhouden de contacten dan ook zo breed mogelijk: de directe contacten tussen docenten, mentoren, 
teamleiders en ouders, de klankbordgroepen per leerweg, de informatiebulletins van de teamleiders, de 
ouderraad, de medezeggenschapsraad, Twitter, Facebook, de schoolsite en tweemaal per jaar de nieuwsbrief. 
Verder vinden er jaarlijks tevredenheidsonderzoeken plaats. In deze nieuwsbrief vertellen de teamleiders kort iets 
over hun leerweg in dit schooljaar. Ook treft u foto’s aan over bijzondere gebeurtenissen.

We zijn gestart met 1243 leerlingen op de locatie Hoeksch Lyceum verdeeld over 49 klassen: gemiddeld zo’n 
25 leerlingen per groep. Ieder jaar heeft bij ons een thema. Thema’s van de afgelopen jaren waren: denken in 
mogelijkheden; samen tot bloei komen; verenigd in verscheidenheid.  Dit jaar is er gekozen voor: “zien en gezien 
worden”. Dit thema is van belang voor de leerlingen, voor docenten, alle personeelsleden, ja natuurlijk geldt dit 
voor ieder mens . Een voorwaarde voor ons welzijn en succes.  Zien is veel meer dan kijken, is bewust waarnemen, 
herkennen en erkennen. Gezien worden betekent bestaan, gekend worden en ook gewaardeerd worden. 
De leerling ziet de docent en vraagt erom gezien te worden door de docent. De leerling heeft daar ook recht op. 
Zijn of haar ontwikkeling wordt immers aan ons toevertrouwd. De docent ziet de leerling. De docent moet zich 
laten zien, om van betekenis te zijn, gekend en gewaardeerd te worden. Als dat lukt ben je letterlijk en figuurlijk 
gezien.

Ook de scholing die de docenten jaarlijks gezamenlijk volgen op de studiedagen en studiemiddagen hangt 
hiermee samen.  Dit jaar bieden we de docenten in samenwerking met de universiteit van Utrecht de cursus “van 
moetivatie naar motivatie”.  Hoe zorgen wij ervoor dat de leerlingen gemotiveerd aan de slag gaan en eigenaar 
worden van, verantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces?

Onderwijs is bij uitstek vorming, niet alleen vakinhoudelijk maar in de breedste zin van het woord. Op dit moment 
bezigt men hiervoor graag de term  “Bildung”.  Een van de toonaangevende mensen op dit gebied is Joep 
Dohmen. Hij formuleert het als volgt: “Uitgangspunt van de Bildung is om de jonge mens te inspireren om iets 
van zijn leven te maken. Vanaf dat ogenblik verloopt de persoonlijke ontwikkeling via goed oordelen, deugden als 
empathie, motivatie en discipline. De jongere moet ook leren om zijn eigen speelruimte te doorzien. 
Daarbij is de steun van betekenisvolle anderen – ouders, opvoeders en onderwijzers – onontbeerlijk. 
Zonder goede voorbeelden, bemoediging, liefde en erkenning lukt het niet.”

En zo ben ik weer terug bij het beginpunt van mijn verhaal: gedeelde verantwoordelijkheid. We kunnen het niet 
zonder elkaar. We zullen gezamenlijk moeten optrekken. Dat betekent dat school het gesprek aangaat met 
ouders en met leerlingen. Dat betekent dat wij erop rekenen dat ouders ook het gesprek aangaan met ons en met 
hun kinderen, ook over onderwerpen die niet altijd even gemakkelijk zijn. Waar denken wij dan aan? 
Op dit moment vooral uw aandacht voor social media, telefoongebruik en het nuttigen van alcohol. Wat zet je 
over jezelf op internet? Wat kunnen de gevolgen zijn als je wat minder gepaste foto’s van jezelf op Facebook 
zet? Heb je last van groepsdruk? Doe je wel eens iets wat je eigenlijk niet wilt? Wat doet veelvuldig gebruik van je 
mobieltje met de hersenen, met je gezondheid en je schoolprestaties? Hoe vaak ben je ’s nachts online? Moeten 
de mobieltjes echt mee aan tafel? Kunnen ze ’s nachts niet beter buiten bereik zijn? Het zijn allemaal lastige vragen 
die wel gesteld moeten worden. Datzelfde geldt voor alcoholgebruik. Hoe vaak drink je en hoeveel? 
Ga je wel eens indrinken bij vrienden? Ben je maandag uitgerust en helder genoeg om de lesstof op school tot je te 
kunnen nemen?  In gesprek gaan hierover is zeer belangrijk. Afspraken maken ook. Denk niet te snel  “daar doet 
mijn kind niet aan mee”. Groepsdruk weerstaan is bijzonder lastig. Voor de kerstvakantie hebben wij een prachtig 
kerstgala gehad op school. Helaas moesten wij ruim 10% van de leerlingen bij de deur terugsturen omdat zij alcohol 
genuttigd hadden en soms in ruime mate. In een aantal gevallen hebben wij de ouders gevraagd hun kind op 
school op te halen omdat wij het niet verantwoord vonden hen zelfstandig naar huis te sturen.

Samen werken aan een mooie toekomst voor onze kinderen. Een gezonde toekomst waarbij ze kunnen 
terugkijken op een mooie, gelukkige jeugd en gesterkt door goede leerprestaties uiteindelijk met een diploma van 
school vertrekken. Daar gaan we gezamenlijk voor!
 
Met vriendelijke groet,
Rebecca Valkenborg, rector
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Verlengde brugperiode 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de brugklasleerlingen,
 
Het is alweer enkele maanden geleden dat uw kind startte op het Hoeksch Lyceum en kennismaakte met de 
verschillende vakdocenten, de mentor, het wisselende lesrooster en het huiswerk. Een spannende tijd voor 
ouders, leerlingen, docenten en teamleider. Vanaf de eerste schooldag gebeurt er veel in en rond de school. De 
eerste twee weken is het voor de meeste kinderen nog een beetje de kat uit de boom kijken. De klas is rustig 
en de kinderen zijn meer met zichzelf bezig en hoe ze overkomen op de andere kinderen. Als deze fase voorbij 
is en de grenzen van hun eigen veiligheid zijn verkend, wordt het tijd om zich te gaan profileren. Er vinden wat 
botsingen en ruzietjes plaats en de hiërarchie wordt bepaald. Onze mentoren ervaren dit ieder schooljaar en 
praten veel met de kinderen en laten merken dat conflicten bij het leven horen, dat ieders mening telt en dat de 
manier van oplossen belangrijk is. Conflicten praat je samen uit. Het doel is dat ieder kind zich in en rond de school 
veilig en gehoord voelt. In de meeste situaties lukt dit. Soms lukt dit niet en is er extra ondersteuning nodig. 
Belangrijk is dat ieder kind uiteindelijk zich thuis voelt en in staat is om te leren. Daar werken we elke dag met veel 
plezier en energie aan.

Theaterproject PATS!BOEM
Naast alle lessen van de vakdocenten en de talenuren vinden er 
nog meer activiteiten plaats. Eind september bijvoorbeeld hebben 
alle brugklasleerlingen het educatieve theaterproject PATS!BOEM! 
van Theatergroep ‘Heer Otto’ gevolgd. Het doel van dit project is 
jongeren bewust maken van het eigen gedrag in het verkeer. Het 
project bestond uit een voorstelling in de aula en een interactieve 
les in de klas. De voorstelling was een fysieke, cabareteske en 
interactieve voorstelling waarin drie jongeren zich voorbereiden 
op een feestje. Ieder met eigen verwachtingen, die allemaal anders 
uitpakten. Elk personage maakte tijdens de voorstelling diverse 

keuzes die van invloed waren op het eigen gedrag in het verkeer. Afleiding (telefoon), zichtbaarheid en alcohol 
(drugs) waren de hoofdthema’s en tevens de drie hoofdoorzaken waardoor jongeren vaak betrokken zijn 
bij verkeersongevallen. Na afloop kregen wij van de organisatie het compliment dat onze leerlingen zo goed 
meededen en welbespraakt waren. Uiteraard heel fijn om te horen.

 
Project ‘Kruispunt’
Begin december hebben de brugklasleerlingen het project 
‘Kruispunt’ van de organisatie Teamalert gevolgd. Dit is een project 
waarbij leerlingen, in de setting van een nagemaakt kruispunt 
en te midden van verkeerslichten, debatteren over hun eigen 
gedrag in het verkeer. Aan de hand van filmpjes en stellingen 
bracht een debatleider van TeamAlert een gesprek op gang 
over verkeersveiligheid. Met een competitie-element van drie 
verschillende korte spellen werd de motivatie van de leerlingen tot 
actieve deelname steeds groter. Per vak konden er punten verdiend 
worden, waarbij er uiteindelijk een ‘winnaarsvak’ werd uitgeroepen. 

Daarnaast koos een jury de beste debater. Met het onderdeel ‘Stap op!’, een simulatievideo, brachten leerlingen 
de opgedane kennis direct in de praktijk.
 
Met de educatieve theatervoorstelling PATS!BOEM en het project ‘Kruispunt’ waar voornamelijk het debat 
centraal stond, proberen we de leerlingen meer kennis mee te geven over verkeersveiligheid.
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Project Zwerfafval
In november hebben de brugklasleerlingen het project 
zwerfafval gevolgd. Met een posterpresentatie op 24 
november eindigde het gastlesproject. Alle brugklassen 
hebben vijf lessen aan dit programma van de Stichting 
Milieu Dichterbij gewerkt. In de aula van de school waren 
marktkraampjes ingericht met posters, muurkranten 
en spullen van thuis. Iedere klas, negen in totaal, 
had het groepje met de beste oplossingen voor het 
zwerfafvalprobleem afgevaardigd voor de eindpresentatie. 
Als jurylid mocht René Huisman, directeur van de Regionale 
Afvalstoffendienst (RAD), de werkstukken beoordelen. 
Dat deed hij samen met zijn collega Nadia Akhadir, rector 
Rebecca Valkenborg, gastdocent Lily Venema van de 

Stichting Milieu Dichterbij (SMD) en de voorzitter van de SMD, Jeanette Notenboom. Het adviesgroepje dat 
zichzelf ‘Clean Rainbow’ had gedoopt, vergaarde de meeste punten en was daarmee de winnaar. Eva, Sofie, Isa, 
Annika en Mischa zitten in klas MH1a en ontwierpen een fleurige regenboog met de slogan ‘Wees kleurig schoon!’. 
Ze hadden hun kraam leuk ingericht en goed nagedacht over de onderzoeksvragen. Volgens de vijf meiden helpt 
statiegeld op blikjes en kleine flesjes het tegengaan van zwerfafval. Ook willen ze bedrijven verplichten hun 
verpakkingen terug te nemen.
 

De mentorles
Tijdens de mentoruren staat het ‘leren leren’ centraal. Verder hebben onze mentoren dit schooljaar de 
gecertificeerde training ‘Frisse Start’ gevolgd bij Bureau Leefstijl. Bureau Leefstijl is een voorlichtingsbureau dat 
als doel heeft om de algehele gezondheid van jongeren te verbeteren. De mentoren zijn nu allemaal gecertificeerd 
en zetten hun kennis over de ontwikkeling van het kinderbrein naar het puberbrein, de risico’s van alcohol en 
drugs op jonge leeftijd en de redenen waarom kinderen alcohol of drugs gaan gebruiken in tijdens gesprekken 
met de leerlingen in de mentorlessen.
 
Zoals u kunt lezen, vinden er op school veel activiteiten plaats en is het in het onderwijs inderdaad iedere dag 
anders. Het is in ieder geval een voorrecht om met jullie kinderen te mogen werken!
 
Hartelijke groet,
 
namens de vakdocenten en mentoren,
 
Jeroen Dekens
Teamleider brugklassen
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Tweede klassen

Werkweek
We zijn dit jaar gestart met 10 tweede klassen. Voorlopig hoogtepunt is de 
werkweek geweest. Een deel van de klassen zijn een week naar Duinrell geweest 
en een ander deel is naar Brouwersdam geweest. Deze dagen zijn een uitgelezen 
kans voor leerlingen en mentoren om elkaar eens op een andere manier mee te 
maken. We hebben allemaal geweldige dagen gehad de sfeer was bijzonder goed.

Mediawijsheid
Voor de herfstvakantie was er een project over mediawijsheid.
Alle klassen zagen eerst, als inleiding, de theatervoorstelling ‘Just Like Me’ over groepsdruk en online gamen.
Daarna hebben we twee dagen gevuld met allerlei workshops:
Bureau Jeugd en Media met workshops ‘Shame sexting’: wat zijn de gevolgen? Wat is jouw rol hierin? Workshops 
‘Altijd online’: wat doet mediagebruik met de hersenen, effecten op gezondheid en schoolprestaties. 
Workshop ‘Feit Fabel Fictie’ over echt nieuws en nepnieuws.
Jongerenwerk met normen en waarden op internet. Politie over strafrechtelijke gevolgen bij verkeerd gebruik 
internet. Bibliotheek over bewustwording veiligheid en privacy op internet.
Allemaal zaken waar leerlingen, zeker in deze leeftijdscategorie, vaak veel mee bezig zijn. We hebben geleerd dat 
er naast de positieve en goede kanten aan gebruik van sociale media ook gevaren kleven waar je je vaak op dat 
moment onvoldoende van bewust bent. 

Nieuwjaarsontbijt
Dit jaar zijn we gestart met alle tweede klassen met een nieuwjaarsontbijt in de aula. Alle mentoren en zoveel 
mogelijk lesgevende docenten waren daarbij aanwezig. Een leuke ontspannen manier om het jaar te starten, even 
gezellig bijpraten alvorens de tweede helft van het schooljaar in te gaan. We hebben de leerlingen een respectvol, 
gezellig en leerzaam jaar toegewenst en hopen dat iedereen in augustus naar de derde klas is overgegaan.

Informatieavond sectorkeuze voor mavo 3e klas.
Op 16 januari heeft de jaarlijkse informatieavond plaatsgevonden over de pakketkeuze mogelijkheden in de mavo 
onder leiding van de decaan de heer Hachmang. Deze avond was bedoeld voor alle ouders van leerlingen uit de 
mavo en de mavo/havo tweede klassen. De leerlingen zullen tijdens de mentorlessen ook regelmatig worden 
geïnformeerd over de keuzemogelijkheden. Mocht u nog vragen hebben hierover dan kunt u altijd contact 
opnemen met onze decaan de heer M. Hachmang

Mentorlessen
Tijdens de mentorlessen wordt naast het sociale aspect aandacht besteed aan vaardigheden- onderwijs. Hoe 
kun je het beste woordjes leren? Hoe ga ik om met grote lappen tekst? Hoe maak ik een samenvatting, welke 
strategieën kan je daarvoor gebruiken? Hoe kan ik het beste plannen? (en mij ook aan die planning houden) 
Allerlei zaken die ertoe doen om effectief te leren leren.

Met vriendelijke groet,
Jan Booy
Teamleider tweede klassen
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Mavo

“Waarom moeilijk doen als het samen kan?”

We hebben een ambitieus teamplan liggen, maar er wordt vooral keihard gewerkt aan heel basale zaken. We gaan 
voor goede examenresultaten en voor een goed pedagogisch klimaat. We betrekken de leerlingen en ouders in 
de klankbordgroepen hierin, maar zeker ook de mentoren en alle andere teamleden. Samen gaan we ervoor!

Op de mavo-afdeling (leerjaar 3 en 4) zijn we met het team vooral bezig met het werken aan een hogere 
basiskwaliteit. Want het begeleiden van leerlingen en het geven van goede, passende lessen is een tak van 
sport die je altijd moet blijven ontwikkelen. Leerlingen ontwikkelen zich immers ook, de tijd verandert en de 
maatschappij vraagt om burgers die zelfstandig en proactief zijn. Hoe houd je leerlingen gemotiveerd? We 
proberen leerlingen daarom zo goed mogelijk te helpen. We helpen als ze dat willen en soms ook als ze het 
niet willen. Als de cijfers achteruit gaan, maken leerlingen extra studie-uren op school. Er zijn ook steeds meer 
leerlingen die zelf kiezen voor studietijd op school. Soms heeft een leerling problemen met zichzelf of thuis, en 
ook dan proberen we een leerling zo goed mogelijk te ondersteunen of door te verwijzen. Hierbij is de mentor het 
eerste aanspreekpunt, maar alle docenten van het mavo-team doen hun best om er voor leerlingen te zijn en om 
naast de lesstof, ook een band met leerlingen op te bouwen. En die sfeer is voelbaar op de mavo. 

Ik voel me heel trots op onze afdeling, omdat ik zie dat leerlingen zich er prettig voelen en zichzelf kunnen zijn. 
Ook zie ik veel docenten die plezier hebben in de leerlingen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar uit ervaring weet ik 
dat dat niet altijd zo is. De teamleden gaan echt voor de mavo-leerlingen. We proberen positief en consequent 
met de leerlingen aan de slag te gaan. Acht geweldige mentoren zorgen ervoor dat alle leerlingen goed in 
beeld zijn en dat ook hun ouders goed betrokken zijn bij het leerproces. Als het slecht gaat, maar zeker ook als 
het goed gaat. We proberen, met de nodige hobbels, de verantwoordelijkheid meer bij de leerling te leggen. 
Daarom hebben we de leerlingen ook uitgenodigd op de ouderavond en een deel van de leerlingen moest zelf de 
voorbereiding van het 10 minuten-gesprek doen. 

Iedereen zet alle zeilen bij om alle leerlingen binnenboord te houden, hoe lastig dat soms ook is. Maar we 
merken dat er een goede sfeer heerst op “onze” afdeling, waar leerlingen, medeleerlingen én al het personeel 
gerespecteerd worden. 

Caroline van der Woude
Teamleider mavo 3 en 4
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De eerste periode zit er al weer op en de havisten van havo 3, 4 en 5 zijn druk bezig geweest met de toekomst. 
Naast de reguliere lessen is er veel aandacht voor het vervolg na dit leerjaar én na deze school. Een doel voor 
ogen hebben, geeft  immers meer garantie voor het succesvol doorlopen van de middelbare school. 

Zo hebben de leerlingen uit 3 havo in de Havistencompetent lessen zich vastgebeten in de profielen van de 
bovenbouw. 31 januari zullen ze hun kennis over de profielkeuze, vakkenpakketten en de verschillende nieuwe 
vakken in de bovenbouw tijdens een presentatieavond aan de ouders doorgeven. Begin juni lopen ze een 
snuffelstage om ook kennis te maken met het beroepenveld. 

Ook de leerlingen uit 4 havo zijn bezig met het verwerven van de vaardigheden die nodig zijn om de aansluiting 
met het hbo te krijgen en de eerste jaren van het hbo goed te kunnen doorlopen. Tijdens  vaklessen en de haco 
lessen werken ze aan de competenties samenwerken, organiseren, onderzoeken en presenteren. Daarnaast 
vinden we het erg belangrijk dat leerlingen leren reflecteren: terugblikken, wat doe ik goed en wat zou verbeterd 
kunnen worden en hoe kan ik dit bereiken. Er voor zorgen dat de leerling eigenaar wordt  van zijn of haar 
leerproces. 
In november hebben de 4-havoleerlingen al een week stage gelopen. Dankzij de medewerking van veel bedrijven 
in en buiten de Hoeksche Waard, kunnen de enthousiast teruggekeerde leerlingen terugblikken op een  geslaagde 
week, waarin de leerlingen zich hebben kunnen oriënteren op de mogelijkheden na zowel deze school als het 
vervolgonderwijs. 
Tijdens een excursie naar de Hogeschool Inholland  in december hebben ze zich kunnen oriënteren op de 
opleiding in het hbo die past bij hun toekomstplannen.  

Voor 5 havo ligt de focus op het eindexamen. De eerste en tweede SE-week zijn afgerond en in maart volgt de 
laatste. Ook het profielwerkstuk is een onderdeel van het eindexamen.  In overleg met het hbo is dit jaar gekozen 
voor het werken in groepjes. De leerlingen zijn hier al in getraind tijdens de haco lessen in 4 havo met behulp van 
een mini-pws. Het werken in groepen vraagt toch andere vaardigheden dan individueel werken. De beoordeling 
van het profielwerkstuk zal dan ook voor ongeveer de helft over de inhoud gaan, maar de andere helft over de 
samenwerking, werkverdeling en het functioneren van elk teamlid in de groep. In april zullen we de aanpak van 
het profielwerkstuk met de begeleiders en de leerlingen evalueren. 
De havo-5 leerlingen krijgen in februari een workshop presenteren van een professioneel bedrijf. 
3 april presenteren alle 5-havoleerlingen hun profielwerkstuk tijdens de presentatieavond aan ouders, familie en 
andere belangstellenden. 

Het havo is een vooropleiding voor het hbo en de leerlingen van elk leerjaar zijn op hun niveau ondernemend 
bezig met de toekomst. We zien weer uit naar de volgende periode met alle activiteiten, zoals de excursies, de 
snuffelstage, de buitenlandse reizen, het centraal examen en natuurlijk de diploma-uitreiking. Samen met de 
leerlingen gaan we ervoor!

Peter Legierse
Teamleider havo
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Vwo

In het vwo-team zijn wij bezig met meer aandacht te geven aan de “W” van het vwo, het wetenschappelijk 
voorbereiden van leerlingen op een vervolgstudie. Voor de meeste leerlingen zal dat een universiteit ergens in 
Nederland zijn. 

Als vwo-team hebben wij gekeken naar wat onderzoekers zeggen over “de vwo-leerling”. 
Een korte samenvatting ziet u hieronder. Deze punten zijn uitgewerkt en verder uitgelegd in een document dat 
alle vwo-leerlingen krijgen en waar mentoren mee aan de slag kunnen. 

Een vwo-leerling:
• kan zich goed concentreren;
• luistert goed naar docenten en medeleerlingen en is aanspreekbaar op zijn eigen gedrag;
• probeert een probleem eerst zelf op te lossen. Bij speciale problemen gaat hij, buiten de les, in gesprek met 

een docent en/of teamleider;
• kan een eigen mening formuleren;
• accepteert dat niet iedereen op dezelfde manier werkt, dit geldt voor klasgenoten en docenten;
• wacht niet op een docent om alles te regelen, maar neemt zelf het initiatief om bijvoorbeeld een toets in te 

halen;
• is bereid medeleerlingen te helpen bij studie en problemen;
• ontwikkelt een goed verantwoordelijkheidsgevoel voor eigen doen en laten;
• kan voor zichzelf opkomen: durft vragen te stellen en hulp te vragen;
• kan huiswerk en toetsen plannen, ook op langere termijn, en kan hoofd- van bijzaken onderscheiden;
•  kan in hoge mate reflecteren op het eigen handelen zoals studievorderingen en zijn eigen gedrag in de les. 

Hij doet of laat dingen omdat hij dat wil doen of wil laten, niet omdat anderen het doen of laten.

Daarnaast zijn er weer veel activiteiten geweest voor de vwo-leerlingen en staan er nog veel activiteiten in de 
planning. Leerlingen hebben deelgenomen aan het European Youth Parliament, Lego League, verschillende 
Olympiades, Nederland Leest, om maar een paar dingen te noemen. Veel van de vwo-leerlingen zijn ook heel 
druk bezig met repetities voor de musical die eind februari zal plaatsvinden. We kijken er naar uit het werk van 
maanden oefenen te zien.

De derde klas is op het moment van schrijven volop bezig met de profielkeuze. Een belangrijke keuze waarbij 
leerlingen al een beetje moeten gaan nadenken over hun toekomst, welke richting zij willen gaan studeren 
en daarbij een passend profiel kiezen. De leerlingen uit de vijfde klassen hebben een week stage gelopen bij 
verschillende bedrijven of organisaties, de zesde klas is druk bezig met het maken van hun profielwerkstukken, 
het leren voor S.E.’s (als u dit leest is SE-week nummer 2 net afgerond) en het inschrijven voor vervolgstudies.

De eerste klankbordgroep met ouders is geweest en was vooral kennismaken met elkaar en uitleg betreffende 
de visie voor het vwo. De overleggen met de klassenvertegenwoordigers vinden plaats in de week van dit 
schrijven. In deze overleggen hebben wij het over de dingen die in de klassen en in de school spelen, over 
veiligheid en vragen wij hoe wij dingen zouden kunnen verbeteren indien mogelijk.

Vooruitkijkend staan er nog veel dingen te gebeuren, de buitenlandse reizen, de eindexamens, de uitwisseling 
naar Duitsland om maar een paar activiteiten te noemen. 

Het onderwijs blijft in beweging om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. Dat is 
een boeiend en uitdagende taak- voor u, voor ons en ook voor de leerling. 

Ik wil eindigen met een oude Chinees gezegde dat mij aan het denken heeft gezet: “Als de winden van 
verandering waaien, bouwen sommigen muren en sommige bouwen windmolens.” 
Mogen wij bouwers van windmolens zijn.

Met vriendelijke groet,

Renée van den Berg
Teamleider vwo
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Lunch met de rector

Natuurlijk houd je als rector van het Hoeksch Lyceum dagelijks de vinger aan de pols.  Je loopt door de school, 
spreekt met de leerlingen, bezoekt lessen, en hebt regelmatig contact met de docenten en de teamleiders.  
Tot een uitgebreid gesprek met de leerlingen komt het dan toch te weinig. Graag hoor je direct van hen hoe 
zij de school ervaren en niet uit tweede hand. Vrolijke gezichten in het gebouw zeggen niet alles. Vandaar dat 
ik eens per 4 weken lunch met een aantal leerlingen. Ik vraag ze dan wat ze prettig vinden aan de school en 
wat ze liever anders zouden zien. Ook maak ik ze even tot rector van de school met de vraag  welke maatregel 
ze meteen zouden nemen. Dat levert leuke en leerzame gesprekken op terwijl we lekkere gezonde broodjes 
verorberen. Soms zijn de tips direct te verwezenlijken: “meer picknicktafels buiten”; “graag ’s ochtends wat 
meer tijd om je spullen in de kluis te leggen”. Andere zaken liggen wat lastiger, maar hebben zeker de aandacht: 
“betere toetsroosters”; “meer zelfstandigheid”; “meer les op de chromebooks”.  

De input van de gesprekken deel ik vanzelfsprekend met de teamleiders die het weer tot onderwerp van 
gesprek maken in hun teams. Gelukkig zijn de leerlingen vooral tevreden en ik hoor dan ook regelmatig : 

“ik zou helemaal niets veranderen als ik op uw 
stoel zat”. De sfeer is goed, het gebouw gezellig 
en warm, er zijn voldoende studieruimtes en de 
leerlingen voelen zich serieus genomen. Ik ben 
dit schooljaar met de lunches gestart en vind het 
buitengewoon zinvol. En dat niet alleen, ik geniet 
er ontzettend van. Jongeren zijn zo ontzettend 
leuk, eerlijk, inspirerend, redelijk en meedenkend. 
Ze weten het ook precies wanneer ze over een 
grens gaan. Niet dat dat hen ervan weerhoudt. 
Groot worden is vallen en opstaan. De lunch gaat 
in ieder geval niet van mijn agenda! Heerlijk om in 
het onderwijs te mogen werken.

Rebecca Valkenborg, rector
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Mens achter de medewerker 

Janny Prooij

Ongeveer 17 jaar geleden in het onderwijs begonnen met het geven van 
humanistisch vormingsonderwijs op basisscholen.  
Door mijn kinderen, die destijds op de RSG zaten, in contact gekomen met de RSG 
en inmiddels alweer elf jaar werkzaam op het Hoeksch Lyceum. Begonnen in het 
SIC als toezichthouder, een paar jaar later werd ruimte 200 gecreëerd en werd dat 
mijn nieuwe werkplek, samen met Jessy van der Leer. 
Na enkele jaren was er behoefte aan nog een studieruimte: ruimte 100. Vanuit 
deze ruimte voer ik nu mijn werkzaamheden uit, voornamelijk taken voor de 
teamleiders en rector. Daarnaast nog werkzaamheden als het bijhouden van- en 
publiceren op de website en social media (Facebook, Twitter), ondersteunende 

werkzaamheden voor het eindexamensecretariaat, het samenstellen van het fotojaarboek enz. Op dit moment 
werk ik veel aan de nieuwe website van onze school. 

Het allerleukste van mijn werk vind ik toch het werken met leerlingen, het contact, de gezellige praatjes. 
Ruimte 100 wordt gevuld met bovenbouwleerlingen die KWT (keuzewerktijd)-uren moeten maken, leerlingen die 
extra uren moeten maken i.v.m. achterstanden of leerlingen die uurtjes terug moeten komen omdat ze gespijbeld 
hebben of er uitgestuurd zijn. Niet altijd even leuk dus voor een leerling om in ruimte 100 te moeten zitten. 
Het leuke van onze leerlingen vind ik toch wel dat we het de éne dag totaal niet met elkaar eens zijn, de andere 
dag kan dat weer helemaal ‘bijgelegd’ zijn of gewoon de korte persoonlijke gesprekjes. 

Samen met zo’n 12 collega’s vormen we een motorclubje, altijd reuzegezellig om met elkaar op pad te gaan. 
Mijn thuis bestaat uit een huisje midden in de polder met man, kinderen en wat dieren. Van mijn 4 kinderen zijn er 
inmiddels 2 de deur uit, het wordt dus steeds stiller. Gelukkig vind ik werken in mijn tuin heerlijk, ik kan me daar 
in de polder dan ook uitleven. Daarnaast probeer ik met mijn kinderen ook steeds leuke dingen te doen zoals 
een dagje winkelen of een concert bezoeken.  Vorig jaar ben ik met mijn oudste zoon in de Zwitserse Alpen gaan 
motorrijden. Erg gaaf, samen op onze motoren de hoge bergen in. Over paar maanden ga ik met mijn jongste 
zoon naar Tibet, waar we o.a. gaan overnachten vlakbij het basiskamp van de Mount Everest. Reuze spannend! 
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Jessy van der Leer 

Mijn naam is Jessy van der Leer. Ik ben 42 jaar en sinds 2009 werkzaam op het 
Hoeksch. Voordat ik in het VO aan de slag ging, heb ik een aantal jaar op een 
notariskantoor gewerkt als notarieel medewerker en 9 jaar als office manager bij 
de Hypotheekshop. 

Ik ben op school gestart als directiesecretaresse, heb daarna kort op 
personeelszaken gewerkt en werk inmiddels al wat jaren als teamassistent.  
Als teamassistent werk ik voor de teamleiders van alle afdelingen. 
Ik ondersteun ze, samen met mijn duo-collega Janny Prooij (intern worden we ook 
wel ‘J & J’ genoemd), administratief. Het werken voor de teamleiders varieert van 
het maken van overzichten (denk hierbij aan zaken als stage, buitenlandse reizen, 

profielwerkstukken, aanmeldingen voor activiteiten), coördinatie van de bijlessen, het maken van afspraken, 
correspondentie m.b.t. eindexamens, veel jaarlijks terugkerende zaken maar regelmatig ook ad hoc zaken. 

Mijn werkplek is in studieruimte 200, de studieruimte op de 2e verdieping. Dit betekent dat ik de hele dag tussen 
de leerlingen zit. De combinatie administratief werk en veel contact met leerlingen, maakt de baan alles behalve 
saai.  Diezelfde combinatie blijft een uitdaging: hoe krijg je met een volle studieruimte waarin je orde wilt houden, 
je administratieve werk (regelmatig onder tijdsdruk) op orde ? De ene dag gaat dit makkelijker dan de andere dag. 
1 ding is zeker: in deze baan moet je flexibel zijn. Wat overigens geldt voor eenieder die werkt in het onderwijs. 
Al plan je nog zo strak wat je morgen gaat doen, de dag gaat zelden zoals je vooraf denkt. 

Sinds 5 jaar ben ik op school 1 van de 3 vertrouwenspersonen. Als leerlingen een persoonlijk probleem hebben, 
kunnen ze dit met me bespreken en proberen we samen een oplossing te zoeken. Dit varieert van ruzietjes waarin 
ik kan bemiddelen, tot ernstige problemen. In dat laatste geval heb ik een doorverwijzende rol en zorg ik dat de 
leerling zo snel mogelijk bij de juiste persoon/instantie terecht komt. 

Deze maand start voor het 3e jaar de lotgenotengroep ‘ Gedeeld Verdriet’ die ik samen met mijn collega Elma Vos 
heb opgezet. In 6 bijeenkomsten van een blokuur gaan we aan de slag met leerlingen die een ouder/broer/zus of 
andere dierbare verloren zijn. Het blijft bijzonder om dit groepsproces te begeleiden.

Hoe leuk mijn administratieve werk ook is, het allermooiste blijft toch dat er elke dag wel iets gebeurt in het 
contact met leerlingen wat je verrast, ontroert of verschrikkelijk aan het lachen maakt. 

Ik ben moeder van 2 jongens van 12 en 14 die ook op het Hoeksch zitten. En nee hoor, tot nu toe hebben zowel zij 
als ik hier nog geen ernstige hinder van ondervonden :-)  (deze vraag wordt me regelmatig gesteld). 
Mijn man werkt als docent kunstvakken op het Actief College. Sinds 2002 wonen we in Oud-Beijerland. 
Hoewel Oud-Beijerland goed voor ons is, blijven we toch stadsmensen. De stad waarin ik opgegroeid ben, 
Rotterdam, zoeken we dus regelmatig op.

Tot slot: ik probeer net als mijn collega’s elke dag een bijdrage te leveren aan een goede sfeer en een veilig klimaat 
binnen de school. Structuur bieden, consequent zijn, op durven treden wanneer nodig, een luisterend oor zijn. 
Elke dag weer met een schone lei beginnen. Hopelijk voelen de leerlingen dat er een team van mensen werkt dat 
voor ze klaar staat wanneer nodig. Ik hoop van dit team nog heel wat jaren onderdeel te zijn.
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International Business College (havo)  en Econasium (vwo) 

Afgelopen schooljaar heeft het Hoeksch Lyceum de landelijke beleggingscompetitie “Scholenstrijd” 
gewonnen. Een groep leerlingen van de afdelingen havo en vwo heeft het hoogste rendement behaald 
met hun beleggingsportefeuille.  Als beloning mocht een groep van 30 leerlingen in oktober naar de 
vermogensbeheerder Kempen & Co in Amsterdam. Hier kregen zij een workshop beleggen en een rondleiding 
door het bedrijf, waaronder de plek waar het handelen plaats vindt: de dealing room. Blijkbaar heeft de 
workshop zijn vruchten afgeworpen, want ook de competitie van het afgelopen najaar hebben we gewonnen. 
We kunnen dus weer uitkijken naar een volgend bezoek aan Kempen & Co. 

De IBC-leerlingen van de bovenbouw havo hebben in oktober hun ondernemingsplan gepresenteerd aan de 
Rabobank. In november hebben ze deelgenomen aan het programma van de HRO in Rotterdam in het kader 
van de Global Entrepreneurship week. Hier hebben ze met andere studenten uit Nederland en het buitenland 
Engelstalige colleges gevolgd en ideeën opgedaan voor hun eigen onderneming. De leerlingbedrijfjes die 
opgericht zijn, lopen uiteen van telefoongadgets tot t-shirts met opdruk. Eind januari volgt er voor de IBC’ers  
nog een toets over het onderdeel Boekhouden. De bedoeling is om de bedrijven in maart te liquideren, daarna 
de balans op te maken en het International Business College jaar af te sluiten met een presentatie van het 
jaarverslag. De nieuwe IBC-groep voor de bovenbouw havo zal na de voorjaarsvakantie van start gaan. 

De eerste lichting Econasium-leerlingen is vorig jaar januari gestart. Behalve twee lesuren statistiek per week 
op universitair niveau, zijn ze op excursie geweest naar Poppodium 013, hebben ze colleges gevolgd bij 
Tilburg University en deelgenomen aan een gamecompetitie met een aantal andere scholen, waarbij ze een 
bedrijf moesten runnen met het doel: het hoogste marktaandeel. 2 februari 2018 is de eindtoets statistiek 
bij Tilburg University.  Het tweede jaar staat in het teken van het profielwerkstuk. Onder begeleiding van 
docenten van Tilburg University en een docent van het Hoeksch Lyceum gaan de leerlingen aan de slag met het 
profielwerkstuk, waarbij ze eerst colleges volgen in Tilburg en daarna hun kennis en vaardigheden verder gaan 
uitbreiden met een economisch wetenschappelijk onderzoek, waarbij ze de aangeleerde statische berekeningen 
uit het eerste jaar moeten toepassen. 

Het International Business College organiseert ook projecten in andere leerjaren van het havo en vwo. 
Leerlingen uit 2 havo hebben in december het project “Day for change” uitgevoerd onder begeleiding van de 
(bedrijfs-) economiedocenten en IBC-bovenbouwleerlingen.  Met dit project leren jongeren ondernemen met 
een eigen microkrediet. Met een startkapitaal van maximaal € 20,- hebben de leerlingen eigen bedrijfjes opgezet 
waarmee zij o.a. in de afsluitende kerstmarkt in de aula weer veel geld verdiend hebben! De winst was in alle 
jaren nog nooit zo hoog: € 721,- . De leerlingen met de hoogste opbrengst ( door de verkoop van oliebollen) 
kregen na afloop een goodie-bag en Merci-chocola. De winst  wordt overgemaakt aan de stichting Day for 
change en zal gebruikt worden voor microkredieten in derde wereld landen. 
Leerlingen uit 3 havo zijn in de lessen economie gestart met het project “YES”, waarbij ze in groepjes een eigen 
onderneming moeten oprichten. Het project duurt enkele maanden.  Met het programma “YES” worden de 
leerlingen uitgedaagd tot marktgericht denken, samenwerken, onderhandelen, netwerken, initiatief nemen, 
vergaderen en verantwoording nemen.
In 4 havo en 4 vwo is in de lessen bedrijfseconomie ( M&O) de aftrap geweest voor het project “Social 
Innovation Relay”.   Woensdag 17 januari was een gastcollege van mevr. Boer van Nationale- Nederlanden. 
De leerlingen kregen de opdracht om een oplossing voor een sociaal maatschappelijk probleem te bedenken, 
waarbij een onderneming opgericht moest worden met een verdienmodel, zodat de onderneming niet 
afhankelijk zou zijn van subsidies of giften. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld Toms Shoes en Tony 
Chocolonely. De tien beste ideeën van deze landelijke competitie worden verder uitgewerkt en gaan naar de 
finale in Rotterdam. De afgelopen 3 jaar is het Hoeksch Lyceum altijd vertegenwoordigd door één of meer 
groepen in de finale, dus de verwachtingen zijn dit jaar ook hooggespannen.

IBC-leerlingen bij Kempen & Co
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Musical Pirates of the Caribbean

Na het succes van Scrooge (2015) en Frozen (2016) komen wij op maandag 19 en dinsdag 20 februari met de 
derde musical: Pirates of the Caribbean. Ongeveer 35 acteurs, 6 mensen backstage, diverse decorbouwers 
en een flink orkest nemen al bijna een jaar deel aan het productieproces. De musical volgt grotendeels het 
verhaal van “the Curse of the Black Pearl”, maar daarnaast komen er ook diverse personages uit de andere 
films terug en hebben we het een en ander toegevoegd. De hoofdrollen worden dit jaar vertolkt door Levente 
Bakker, Natascha Landman, Quincy Kievit, Jasper van Amerongen en Fien Hagers. De voorverkoop start op 
maandag 5 februari in de stenen hal. De toegangskaarten kosten € 3,-. Op de avond zelf zijn er kaartjes aan de 
deur te koop voor € 4,-.
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FOTOMOMENTJES

Day for Change 2 havo BMX clinic 2e jaars sportklassen

Kerstontbijt 4 mavo 6 vwo pizza eten met mentor

Snijpracticum A2b tijdens les van mevrouw Geuke Nieuwjaarswensen van leerlingen in ruimte 200


