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Geachte ouders/verzorgers,

Het is een prachtige, zonnige dag waarop ik mijn bijdrage voor de nieuwsbrief schrijf en dat versterkt het goede 
gevoel over het afgelopen schooljaar nog eens extra.  Een mooi onderwijsjaar ligt achter ons. Daarvan doen wij 
hier verslag. Naast mooie fotomomenten en updates van onze teamleiders, zoals gebruikelijk de informatie voor 
volgend jaar.

Wat voor moois heb ik u te melden? Het meest tevreden ben ik over het “thuisgevoel’ dat we de leerlingen 
kunnen bieden. De leerlingen voelen zich op hun gemak, hebben een goede band met de andere leerlingen en 
hun docenten en zijn heel tevreden. Hoe weten we dat? Natuurlijk zie je dagelijks de vrolijke gezichten, maar 
we meten dit ook in tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders.  De onderdelen ‘schoolklimaat’ en 
‘veiligheid’ scoren gelijk aan of hoger dan de benchmark. Daarnaast lunch ik iedere maand met een wisselende 
groep leerlingen. Op een heel ontspannen wijze vertellen zij mij dan wat ze plezierig vinden en welke zaken 
onze aandacht verdienen. Eveneens mooie slagingspercentages: mavo = 89%; havo=92%; vwo=88%. De leerlingen 
hebben het keurig gedaan dit jaar. Verder ruim 220 nieuwe inschrijvingen en dat is een heel verdienstelijk aantal in 
een krimpende markt.

Ruim 30% van de ouders heeft gereageerd op de enquête “tevredenheid ouders”.  Op vrijwel alle domeinen scoort 
de school op of boven de benchmark. Dat is ons streven en het toont aan dat wij op het goede spoor zitten. 
Een ontwikkelpunt verdient het komend jaar extra aandacht: meer begeleiding indien bij het kind een achterstand 
ontstaat. Hier gaan we zeker op inzetten. Vergeef mij het gebruik van wat vakjargon, maar we gaan dit doen door 
introductie van het BIT-arrangement: basis gericht op het niveau van de meerderheid, intensief voor de leerlingen 
die met de resultaten achterblijven en een talent-arrangement voor die leerlingen die uitdaging nodig hebben.

De voorbereidingen voor schooljaar 2018-2019 zijn in volle gang. Dan praten we niet alleen over het onderwijs 
in de klas, maar natuurlijk ook over alle projecten, excursies, sportactiviteiten, schoolkamp, survival en 
buitenlandreizen. We hopen er weer een geweldig jaar van te maken, naar volle tevredenheid van leerlingen, 
ouders en personeel. De maand september wordt in ieder geval een maand om nooit te vergeten: op zeer 
feestelijke wijze zal op 21 en 22 september het 100-jarig bestaan van de school gevierd worden. 
Het Hoeksch Lyceum, daar willen we allemaal trots op zijn.

Een heel fijne vakantie gewenst,

Warme groet,

Rebecca Valkenborg
Rector
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Verlengde brugperiode 

Beste ouder(s)/verzorger(s), leerlingen,

De laatste nieuwsbrief van het schooljaar is alweer een feit. Het is bijna niet te bevatten hoe snel een
jaar voorbij vliegt. Met veel plezier en energie hebben mijn docenten, mentoren en ik met onze leerlingen 
gewerkt. Op veel gebieden hebben we met elkaar weer mooie prestaties neergezet. In een jaar tijd zien we dat 
onze leerlingen een enorme groei doormaken. Dat is geweldig om te zien en vaak ook de reden waarom we in het 
onderwijs zijn gaan werken. 

Veiligheid was ook dit schooljaar weer een belangrijk thema. Onze kinderen hebben recht op een veilige leer-
en leefomgeving en daar zetten we dus fors op in. Dit betekent heldere grenzen stellen. Pesten wordt niet 
getolereerd. We zien niet altijd alles en daarom was het goed dat leerlingen en ouders bij de mentor of mij aan 
de bel trokken als het even niet goed ging. Alle partijen om de tafel zorgde er vaak voor dat we tot een oplossing 
kwamen. Gelukkig geven de leerlingen ook dit schooljaar weer aan dat ze zich veilig en gehoord voelen. 

De meeste leerlingen stromen op onze locatie door naar het volgende leerjaar. Dit is uiteraard heel fijn. Enkele 
leerlingen zetten hun schoolcarrière voort op een andere locatie. Dit is niet altijd makkelijk voor de leerling, 
ouders en docenten. Op langere termijn zien we dat deze leerlingen het vaak goed gaan doen op de andere 
locatie en dat er veel meer succesmomenten zijn. Ieder mens volgt zijn eigen pad. We komen uiteindelijk allemaal 
waar we moeten zijn.    

Dit schooljaar zijn er weer veel mooie momenten voorbij gekomen. Het verkeerstheaterproject met een 
cabareteske interactieve voorstelling in de aula, het vakoverstijgende project zwerfafval waarbij de vakken 
aardrijkskunde en biologie betrokken waren en het project Teamalert waar de leerlingen met elkaar in debat 
gingen over de gevaren in het verkeer. Ook de sportdagen en de excursies waren wederom een groot succes. Het 
was weer ontzettend leuk om met de kinderen te werken.

Ik dank alle ouders/verzorgers voor hun vertrouwen, betrokkenheid en geduld. Met elkaar bouwen we verder aan 
dat prachtige Hoeksch Lyceum.

Hartelijke groet,

Jeroen Dekens
Teamleider brugklassen
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Team tweede jaar

Nieuwjaarsontbijt
We zijn met de tweede klassen het jaar goed gestart met een gezamenlijk 
nieuwjaarsontbijt. Onder de bezielende leiding van onze mentoren en veel 
vakdocenten was dit een groot succes, voor herhaling vatbaar. Goed om 
onze leerlingen weer eens te zien in een omgeving, anders dan de lessituatie. 
Je ziet dan een hele leuke groep kinderen die eigenlijk allemaal goed met 
elkaar overweg kunnen, zoveel kinderen bij elkaar zonder ook maar een 
wanklank.

Sportklassen
De sportklasleerlingen hebben diverse activiteiten in en buiten school gehad waaronder het ABN AMRO 
tennistoernooi.

Hoeksch Got Talent
We hebben weer een zeer geslaagde avond achter de rug waar leerlingen hebben laten zien dat er wel heel veel 
talent op onze school aanwezig is. Het niveau lag dit jaar zo hoog dat de eerste, tweede en derde plaats alle drie 
op het Bram Roza festival mogen optreden.  De eerste prijs is gewonnen door Lusanne de Vries die met haar 
prachtige veelzijdige stem de jury heeft weten te overtuigen.

Artis
De excursie naar Artis was erg interessant, alle leerlingen hebben tijdens het 
maken van leuke opdrachten, genoten van de dieren en het prachtige weer. 
Een heel gezellige sfeer ook in de bus ondanks de files.

Naar de derde klas:
De rapportvergaderingen zijn weer achter de rug, voor de meeste leerlingen niet iets waar ze zich druk om maken, 
voor een kleine groep toch altijd weer een hele spannende tijd: ben ik over of niet?
97,4% van onze leerlingen is over naar een derde klas. Een prachtig resultaat. 
Ik kijk uit naar onze nieuwe tweede klassen!

Met vriendelijke groet,

Jan Booy
Teamleider tweede klassen
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“Waarom moeilijk doen als het samen kan?”

2017/2018 bleek voor de mavo een veelbewogen jaar. Met hoogtepunten en dieptepunten. De belangrijkste 
hoogtepunten zijn voor ons altijd het uitreiken van de rapporten en de diploma’s. Het is fijn om te zien dat er 
steeds meer leerlingen zijn die niet doubleren en dat er steeds meer leerlingen zijn die slagen. We zijn trots 
op onze leerlingen, blij met de samenwerking met ouders. Daarnaast ben ik bijzonder trots op de mentoren 
en docenten in de mavo. De sfeer is positief en consequent: we zorgen goed voor onze leerlingen, maar we 
verwachten een goede werkhouding terug. Dat lijkt te werken, want in onze tevredenheidsenquêtes zien we dit 
schooljaar een duidelijke stijgende lijn van tevredenheid bij leerlingen.  

Het belangrijkste dieptepunt was het overlijden van Mycka Wildenberg op 7 maart. Ze werd maar 16 jaar. 
Een onbegrijpelijk en onverteerbaar feit. Ondanks het verdriet onder leerlingen en collega’s, was het prachtig om 
te zien hoeveel lieve gebaren leerlingen naar elkaar en naar de nabestaanden van Mycka hebben gemaakt. 
Op 9 juli, de dag dat Mycka haar diploma zou hebben gehaald, gaan we met een aantal van haar vriendinnen haar 
graf bezoeken. Zo is ze er toch nog een beetje bij….

De maanden juli en augustus zijn een soort “oud en nieuw” in het onderwijs. Zonder oliebollen en champagne, 
maar wel met  goede voornemens. Ons belangrijkste voornemen is het verbeteren van ons LOB-programma 
in mavo 3. LOB staat voor loopbaanoriëntatie en – begeleiding. We zijn ervan overtuigd dat leerlingen eerder 
en meer met hun opleidings-en beroepskeuze kunnen en moeten doen. Het maken van een goede keuze voor 
een opleiding die een leerling écht wil doen motiveert leerlingen om te werken voor school en om hun mavo-
diploma te halen. De mavo-afdeling wil leerlingen beter informeren, beter begeleiden en motiveren, dus deze 
beleidskeuze past goed in onze visie. 

Leerlingen gaan binnen de lesuren LOB aan de slag met het compleet maken van hun loopbaandossier. 
Daarnaast volgen alle derdejaars mavo-leerlingen het Windroosproject. Het Windroosproject is onderdeel van een 
samenwerking tussen het Da Vinci College (mbo in Dordrecht) en het Hoeksch Lyceum. 
Het belangrijkste doel van het Windroosproject en LOB is elke leerling een passende plek te bieden op het mbo. 
Een plek die past bij wat de leerling kan en wil, een plek waarvan we vrijwel zeker weten dat een leerling daar de 
opleiding zal afronden. Uiteraard worden ouders ook nauw bij deze keuze betrokken. 

Hoewel we zin hebben in een nieuw jaar, ben ik voor het team en voor de leerlingen blij dat de vakantie 
aanbreekt. Het is nog niet vaak zó verdiend als dit jaar. Ik wens iedereen dan ook een heerlijke, onbezorgde 
zomer toe en kijk uit naar een gezond en gemotiveerd weerzien in augustus! 
 

Caroline van der Woude
Teamleider mavo 3 en 4



7

H
av

o

Havo

Het schooljaar loopt ten einde. Tijd voor terugblikken en evalueren, maar ook voor nieuwe plannen voor het 
komend schooljaar. 

We werken binnen de havo in de havistencompetent-lessen aan de vaardigheden die nodig zijn voor de 
bovenbouw en het hbo. Gedurende het schooljaar waren er, naast de hacolessen, diverse projecten en activiteiten 
om leerlingen hier mee bezig te laten zijn. Leerlingen uit 3 havo hebben de profielkeuze-avond georganiseerd en 
presentaties gehouden aan hun ouders, een eigen bedrijf opgestart bij economie en in de laatste lesweek drie 
dagen een snuffelstage gelopen. 

Havo 4 is op stage geweest in november, in december afgereisd naar Hogeschool Inholland om zich te oriënteren 
op de vervolgopleidingen en heeft in de lessen IBC en BSM opdrachten uitgevoerd in samenwerking met 
Inholland en Hogeschool Rotterdam. Daarnaast is er gewerkt aan een mini profielwerkstuk als voorloper op het 
profielwerkstuk in het examenjaar.  

Bij havo 5 ligt de focus natuurlijk op het eindexamen. Er is door iedereen hard gewerkt aan het verhogen van 
de eindexamenresultaten. Er zijn extra lesuren ingeroosterd, bijlessen geregeld en de examentrainingen zijn 
geïntensiveerd. De resultaten zijn dan ook bijzonder goed. Van de 89 leerlingen zijn er helaas 7 leerlingen niet 
geslaagd. Het slagingspercentage op het havo is hiermee 92%. Landelijk is het gemiddeld 87%. We zijn dan 
ook bijzonder trots op de prestaties van onze leerlingen, ook gezien het feit dat bijna 30% van de leerlingen 
oorspronkelijk een mavo – basisschooladvies had.  

Op basis van de leerling- en oudertevredenheidsonderzoeken, de klankbordgroep havo en het 
klassenvertegenwoordigersoverleg wordt het onderwijs in de havo leerweg voortdurend verbeterd en aangepast.

Uit de oudertevredenheidsonderzoeken kwam onder andere naar voren dat de ouders over het algemeen 
tevreden zijn over de begeleiding van de leerling door o.a. de mentor. Een verbeterpunt is vooral het stimuleren 
van de leerling om zijn best te doen. Wij onderschrijven deze opmerking en willen in de lessen meer differentiëren 
en activerende werkvormen inbrengen.     

Daarnaast zijn volgend jaar de plannen om aanpassingen te doen aan de keuzewerktijduren in havo 4 en 5.
Ook goed presterende leerlingen willen we de mogelijkheid bieden in havo 4 om, in overleg met mentor en de 
vakdocent, te versnellen, te verdiepen of tijd in te wisselen. De eerste stappen naar gepersonaliseerd onderwijs. 
Tijdens de ouderavonden in september komen we hier graag op terug.

U ziet, de havo-afdeling  is volop in beweging. Ondernemend gedrag wordt sterk gestimuleerd. Belangrijk hierbij 
is dat de leerling uiteindelijk sturing kan geven aan zijn eigen leerproces.

Wens iedereen een fijne en ondernemende vakantie toe! 

Met vriendelijke groet,

Peter Legierse
Teamleider havo
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Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Het schooljaar 2017/2018 is bijna ten einde en het is dan goed om even stil te staan en terug te kijken naar het 
afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het nieuwe schooljaar..

Er is dit jaar weer veel gebeurd hier op school: leuke dingen, 
verdrietige dingen, teleurstellende dingen en gezellige dingen. 
Voor 51 vwo-leerlingen was dit het laatste jaar hier op school. 
Zij zijn geslaagd voor hun eindexamen en gaan een nieuwe uitdaging 
tegemoet. Wij feliciteren deze groep met het behalen van hun 
diploma en wensen ze alle goeds toe voor hun toekomst.

Voor mij als nieuwe teamleider was dit jaar een jaar van observeren 
en leren hoe alle dingen hier op het Hoeksch Lyceum gaan. Het was 
een jaar van kijken naar wat er goed gaat en wat zouden wij als 
vwo-team kunnen en willen aanpassen en/of verbeteren. Eén van 
de goede dingen die wij hier op school hebben zijn de UIL-trajecten. 
UIL staat voor “Uitdagend Individueel Leertraject”. Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben en/of willen, 
mogen, na overleg met de mentor en teamleider, lessen missen bij vakken waar zij heel goed in zijn om een eigen 
gekozen onderwerp of vak te volgen. Ook heel positief is het aantal leerlingen dat deelneemt aan de Olympiades, 
debatclub en andere extra activiteiten.

Volgende jaar gaat het vwo-team aan de slag met de “w” van het vwo. Een groot deel van onze opdracht als 
leerkrachten van vwo-leerlingen is om deze leerlingen goed voor te bereiden op het wetenschappelijke onderwijs 
op een universiteit. Daarom willen wij meer aandacht gaan geven aan een academische manier van denken en 
werken. Dit jaar zijn wij er al mee begonnen door het geven van colleges voor leerlingen uit
5 vwo over onderzoeksvaardigheden ter voorbereiding op het profielwerkstuk. Een ander onderdeel van dit 
concept is het afschaffen van de verplichte z-uren. Leerlingen en ouders worden hierover verder ingelicht aan het 
begin van het nieuwe schooljaar.

Ik wens iedereen een heel goede en gezellige zomervakantie toe en wens dat wij eind augustus weer in goede 
gezondheid en vol goede moed het nieuwe schooljaar zullen beginnen.

Met vriendelijke groet,

Renée van den Berg
Teamleider vwo
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Mens achter de medewerker 

Linda van Griend

Ik ben Linda van de Griend, 42 jaar, getrouwd en moeder van 2 
dochters. 
Ik ben zelf woonachtig in Oud-Beijerland en kan dus heerlijk op de 
fiets naar mijn werk. Verder heb ik als hobby motorrijden en luister ik 
graag naar muziek. 

Sinds een jaar ben ik werkzaam op de administratie van het Hoeksch 
Lyceum. Hiervoor ben ik 13 jaar werkzaam geweest bij Medeco B.V. 
Afdeling logistiek.  

Bijna iedere dag kwam ik langs het Hoeksch Lyceum en kreeg ik op 
een zeker moment de behoefte iets anders te gaan doen, maar wat 
zou ik dan graag willen? 

Het bericht van mijn toenmalige werkgever dat het bedrijf ging 
verhuizen naar Bleiswijk en de vacature die vrij kwam op het Hoeksch 
Lyceum kwamen voor mij op een perfect moment. 
Wat mij duidelijk werd was dat ik graag administratief werk deed, 
maar toch ook wel graag de jeugd om me heen wilde. 
Dus iedere keer als ik langs het Hoeksch Lyceum reed om mijn 2 

dochters naar de basisschool te brengen bekroop mij het gevoel dat ik heel graag op het Hoeksch Lyceum wilde 
werken. 

We zijn nu een jaar verder en ik heb het ontzettend naar mijn zin. De combinatie administratie en omgang met 
leerlingen vind ik erg prettig. Werken in een bruisend gebouw waar ook veel rust en regelmaat heerst.
Ik ben van maandag t/m vrijdag werkzaam op het Hoeksch Lyceum, dus grote kans dat u mij aan de telefoon 
krijgt als u telefonisch contact hebt met de school. 

Groetjes, 
Linda van de Griend
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Simone Hordijk 

Ik ben Simone Hordijk, 46 jaar en samen met mijn man en dochter 
(10) woonachtig in Numansdorp. Sinds mei 2018 ben ik werkzaam als 
applicatiebeheerder Magister op het Hoeksch Lyceum. Vanaf dag 1 
voel ik me welkom op het Hoeksch Lyceum. Ik heb leuke collega’s en er 
hangt een goede sfeer.

Toeval of niet?

Sinds 1998 werkte ik, grotendeels ook als applicatiebeheerder, met 
veel plezier bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Door een 
komende reorganisatie zou ik voor mijn werk naar Utrecht moeten. Dat 
wilde ik niet. 
En toeval of niet: nét op dat moment stond er in het Kompas een 
advertentie voor een applicatiebeheerder bij het Hoeksch Lyceum. 
De advertentie sprak mij gelijk aan, dus ik heb de stap genomen 
om te solliciteren. Eén sollicitatiebrief en 2 gesprekken later, is de 
(spannende) beslissing genomen: ik ga switchen van baan! 
En dan?
Je komt in een nieuwe werkomgeving met een nieuw leidinggevende, 

nieuwe collega’s en ook een nieuwe kamergenoot. Alles maar dan ook alles is nieuw. Ik besef dat dit voor mij 
geldt maar ook voor mijn nieuwe collega’s.
Na een korte inwerktijd van de vorige applicatiebeheerder, een aantal cursussen, een drukke examentijd en de 
werkzaamheden rond de laatste weken van het schooljaar heb ik al veel geleerd. Ik ben me er ook van bewust dat 
er nog veel meer te leren valt. Het nieuwe schooljaar komt er aan en ik heb er zin in! 
Magister:
Vragen/problemen over Magister die gemaild worden naar magister@hoekschlyceum.nl komen bij mij uit. Ik zal 
deze met zorg behandelen en altijd proberen om zo snel mogelijk met een antwoord te komen. 
Vrije tijd:
Mijn vrije tijd besteed ik graag met mijn gezin, familie en vrienden. 
Het liefst in combinatie met een hapje en een drankje. 
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FOTOMOMENTJES

Romereis 5 gymnasium (in mei) Donderdag 31 mei was er weer het jaarlijks HLGT -
Hoeksch Lyceum’s Got Talent. Winnaar: Lusanne de Vries, H2a 

2e plaats HLGT: Gianni Kanhai, M1a
3e plaats HLGT: Thijs Ossewaarde, V5b

De ZeerKorteVerhalen-wedstrijd 2018 is gewonnen door Noor van de 
Wal (vwo-5) met haar spannende verhaal ‘Inkt’.

Surfkamp 4 vwo BSM Mimizan-Plage, Zuid-FrankrijkCambridgeleerlingen uit 3e leerjaar naar Londen (juni)

Foto’s van de reizen naar Parijs, Londen en Tsjechië en foto’s van de diploma-uitreikingen zullen te zien zijn op onze Facebookpagina.
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FOTOMOMENTJES EINDEXAMENGALA



13

M
ed

ed
el

in
ge

n

Vertrekkende en nieuwe docenten/onderwijsondersteunend personeel.

Afscheid nemen van het Hoeksch Lyceum met verschillende redenen, zoals pensionering, verhuizing, 
dichter bij huis werken, de navolgende docenten/onderwijsondersteunend personeel:

De heer S. Janssen-LO
Mevrouw C. Derksen-wiskunde
De heer B. Zonneveld-wiskunde
De heer L.P.M. Schonk-natuurkunde
De heer K. Blanken-natuurkunde
De heer M. de Roo-aardrijkskunde
De heer J. van Zelm-scheikunde
De heer J.C. van Tilburg-Duits
Mevrouw O. Kriatkow-leerlingenadministratie
Mevrouw I. Boot-Frans
Mevrouw J.J. Mourits-biologie
De heer E.H.M. van den Dungen-Engels
De heer H. van den Heuvel-applicatiebeheer

Nieuwe docenten en onderwijsondersteunend personeel komend cursusjaar zijn:

Mevrouw E.M. van Dieën-Timmer-LO
De heer J. van Ruit-LO
Mevrouw M. van der Merwe-Muilwijk-scheikunde
De heer A. van Meijeren-natuurkunde
Mevrouw L. Smit-Vis-aardrijkskunde
Mevrouw A.M.M.C. van Horssen-Verschoor-biologie
Mevrouw H.W. Beijeman-Duits
Mevrouw M. Schwing-Duits
De heer T. Yilmaz-geschiedenis
De heer R. Boers-wiskunde
De heer A. van Leenen-wiskunde
De heer M.L.A. Braber-biologie
De heer M. van Putten-economie
Mevrouw C. Groenenboom-leerlingenadministratie
De heer H. Janssen-natuurkunde
Mevrouw S. Jorem-Frans
Mevrouw E. Bastens-muziek
Mevrouw S. Hordijk-applicatiebeheer
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Vakanties schooljaar 2018-2019:

Herfstvakantie  20-10-2018 t/m 28-10-2018
Kerstvakantie  22-12-2018 t/m 6-1-2019
Voorjaarsvakantie  23-2-2019 t/m 3-3-2019
Goede Vrijdag  19-4-2019
Meivakantie  20-4-2019 t/m 5-5-2019
Hemelvaartvakantie 30-5-2019 t/m 31-5-2019
Pinksteren  10-6-2019
Zomervakantie  20-7-2019 t/m 1-9-2019

 

Agenda

Maandag 27 augustus 2018 
11.00 uur:  Ontvangst brugklassen + 1e introductiedag

Dinsdag 28 augustus 2018 
8.25 uur-14.30 uur: Vervolg introductie brugklassen incl. lunch

1e en 2e uur: Alle leerjaren (behalve 1e klassen) introductie met mentor

Vanaf 3e uur: Alle leerjaren (behalve 1e klassen) les volgens rooster 

Woensdag 29 augustus 2018
Aanvang lessen 1e klassen volgens rooster

Donderdag 30 augustus 2018
Schoolfotograaf voor alle leerlingen

Dinsdag 4 september 2018
6e en 7e uur: Pws-middag 5 havo en 6 vwo

Excursies augustus en september
Ardennen survival 4 mavo LO2 en 5 havo BSM: woensdag 29 augustus t/m vrijdag 31 augustus.
Driedaagse werkweek alle 2e klassen: maandag 17 september t/m vrijdag 21 september

Contactavonden

Brugklassen 1e jaar   Maandag 10 september 2018
Alle leerwegen 2e jaar  Dinsdag 11 september 2018
Mavo, 3e leerjaar   Donderdag 13 september 2018
Vwo, 3e leerjaar   Woensdag 12 september 2018
Havo, 3e leerjaar   Donderdag 6 september 2018
Havo, 4e leerjaar   Dinsdag 4 september 2018
Vwo 4e en 5e leerjaar  Woensdag 5 september 2018
Mavo, examenklas   Woensdag 26 september 2018
Havo en vwo examenklassen Dinsdag 18 september 2018
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Wij zijn gesloten! Bij calamiteiten te bereiken …

Het Hoeksch Lyceum en het Actief College zijn in verband met de zomervakantie gesloten tot 20 augustus. 
De lessen beginnen een week later.
In geval van calamiteiten kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor van Stichting Acis, 
telefoonnummer:  078-6295999.

Tot slot, een zomergroet.

De medewerkers van het Hoeksch Lyceum wensen u een zonnige zomervakantie toe.


