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Geachte ouders/verzorgers,

Vandaag ontvangt u het tweede bulletin van de havokrant. Hierin blikken we terug en vooruit op de
activiteiten in de havo-afdeling.
Het havo-team wenst u hele fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2019!
Hartelijke groet,
Peter Legierse
teamleider havo
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Havo4 - Jongerendebat Hoeksche Waard
Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen organiseerde Stichting SEIJN donderdag 15
november, in samenwerking met de Bibliotheek Hoeksche Waard, de toekomstige gemeente Hoeksche
Waard én onze school het “Jongerendebat Hoeksche Waard 2018”. Het debat met leerlingen uit 4 havo en
een aantal lokale lijsttrekkers vond plaats in de aula van onze school.
Aan bod kwamen o.a. de onderwerpen wonen, werken, scholing, recreatie en uitgaan, voorzieningen &
openbaar vervoer, sport en recreatie, veiligheid en leefbaarheid. De jongeren kregen daarnaast ook de
kans om eigen punten aan te dragen.

Havo4 - Stage
Van maandag 19 november t/m donderdag 22 november hebben leerlingen uit havo4 stage gelopen.
Reflectie is een belangrijk onderdeel van het leerproces, op vrijdag hebben de leerlingen dan ook hun stage
geëvalueerd en aan elkaar gepresenteerd. Het was een waardevolle week waarin leerlingen de kans
hebben gekregen om mooie ervaringen op te doen.
Havo3 – Klassenuitje
Het klassenuitje van havo3 was een zéér groot succes. Met bijna 80 leerlingen zijn de mentoren uit eten
geweest bij de Wok in Numansdorp. Naast het feit dat er veel gegeten werd uit de diverse keukens,
hebben de aanwezige leerlingen en docenten elkaar ook in een andere, minder formele setting leren
kennen.
Havo4 - Excursie Inholland
Op donderdag 29 november zijn alle leerlingen uit havo4 naar Hogeschool Inholland geweest om daar het
programma “Kennismaken met het HBO” te volgen. Een programma waarbij leerlingen algemene
informatie kregen over studeren en het kiezen van een studie. Daarbij mochten zij in twee rondes van
workshops zelf ervaren hoe het is om student te zijn bij een bepaalde studie.
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Havo4 en 5 – Studiebeurs+
Zo’n 100 leerlingen uit vwo 4, vwo 5, vwo 6 en havo4 en havo5 zijn op dinsdag 20 november naar de
Studiebeurs+ geweest. Een informatieve middag en avond waarbij leerlingen de nodige informatie hebben
verkregen die zij kunnen inzetten in hun studiekeuzeproces.
Havo5 - IBC
De leerlingen van het IBC hebben voor de herfstvakantie een workshop over presenteren van de heer Van
der Werk van Presentations Profs gekregen. Dit ter voorbereiding op de presentatie van het
ondernemingsplan aan bedrijfsadviseurs van de Rabobank. Woensdag 28 november was het zover. De
professionals van de Rabobank waren onder de indruk van de ondernemingsplannen en de presentaties.
Over enkele plannen waren ze zeer enthousiast. Ze vonden deze geschikt om direct uitgevoerd te worden.
Voor sommige ondernemingen zijn nog enkele aanpassingen noodzakelijk. Aan de hand van de feedback
na de presentaties gaan de leerlingen aan de slag om het ondernemingsplan aan te scherpen.
De volgende stap is het vinden van aandeelhouders voor het startkapitaal. Daarna kan het ondernemen
beginnen.

Havo2 - Project Day for Change
Het havo is een ondernemende afdeling. Als voorbereiding op de bovenbouw havo hebben 60 leerlingen
uit havo2 op 30 november deelgenomen aan het project “Day for Change Klasse!Actie”, georganiseerd
door het International Business College (IBC). Met de Klasse!Actie van “Day for Change” leren jongeren
ondernemen door eigen bedrijven op te zetten met een microkrediet van € 20,-. De winst gebruikt “Day for
Change” om arme mensen in ontwikkelingslanden aan een microkrediet te helpen. In veel gevallen is zo’n
microkrediet voor hen het begin van een nieuw leven. Voorafgaand aan de projectdag hebben de
leerlingen tijdens de reguliere lessen al informatie over het project gekregen. De onderwerpen
“‘Microkrediet” en “Wereldburgerschap” werden behandeld bij de vakken Aardrijkskunde en Economie.
Voor de berekeningen was het vak Wiskunde ingeschakeld. Tijdens de projectdag hebben de leerlingen in
totaal 15 bedrijfjes opgezet. Op vrijdag 30 november is een aangepast ondernemingsplan geschreven en
gepresenteerd aan IBC- leerlingen. Na ontvangst van het startkapitaal werden de voorbereidingen
getroffen voor de volgende projectdag op 19 december. Woensdag 19 december gaan de leerlingen van
havo2 de kerstmarkt organiseren, waarbij ze hun producten, aangevuld met eten en drinken, te koop
aanbieden voor leerlingen en belangstellenden in 4 verkooprondes. We hopen de recordopbrengst van
vorig jaar te verbeteren.
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Havo3, 4 en 5 – Kerstgala

Op dinsdag 18 december 2018 is het kerstgala van het Hoeksch
Lyceum in Alcazar te Puttershoek. Alle 3e klassen en hoger
mogen hiernaartoe. Met ruim 330 kaarten is het feest bijna
uitverkocht! We maken er ook dit jaar weer een topfeest van!

Havo3 – Kerstviering
Op vrijdag 21 december viert havo3 kerst. De leerlingen verzorgen samen het ontbijt op school en daarna
worden er cadeautjes uitgepakt en wellicht nog gedichten voorgedragen!
Havo3 – Profiekeuze
In havo3 zijn leerlingen bezig met hun profielkeuze. Zij gaan zelf op onderzoek uit en worden begeleid door
hun mentor. Op woensdag 6 februari is er een voorlichtingsavond over de profielkeuze. De leerlingen
verzorgen deze avond zelf, zij geven de informatie aan hun ouders in de vorm van een presenatie. Na het
algemene gedeelte is er de mogelijkheid om voorlichtingen te volgen over nieuwe vakken, zoals Bewegen
Sport en Maatschappij (BSM) en Natuur Leven en Technologie (NLT) en Bedrijfseconomie (BeCo).
Uiterlijk vrijdag 15 februari geven leerlingen hun voorlopige profielkeuze door aan hun mentor. Uiterlijk
vrijdag 22 maart is de definitieve profielkeuze bekend. Deze profielkeuze wordt doorgegeven via het
ouder-account van magister. Voor leerlingen die echt niet weten welke profiel ze willen kiezen en/of er
nog veel vragen en onduidelijkheden zijn is er de mogelijkheid om samen met ouders, mentor en decaan
een 10-minutengepsrek te hebben. Deze gesprekken zullen plaatsvinden begin maart, verdere informatie
volgt.
Havo4 – Popquiz
Het is bijna weer zover! Op de laatste lesdag van het jaar storten
ruim 200 leerlingen zich weer op de Popquiz. Aangekleed met
kleedjes, schuimpjes, chocolaatjes gaan de havo4 ( en V5)
leerlingen hun muzikale kennis weer testen over de muziek uit
de film Moulin Rouge en hedendaagse en oude popmuziek. Dit
geheel wordt weer georganiseerd door Marije Vlot,
gepresenteerd voor Carla Beverwijk en technisch ondersteund
door Bart van Haaff van QuizXpress.
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Havo4 – Mini PWS (profielwerkstuk)
In havo5 maken leerlingen een profielwerkstuk. Om alvast te ervaren wat dit proces inhoudt en wat er van
hen verwacht wordt, maken leerlingen in havo4 een mini profielwerkstuk oftewel mini PWS tijdens de
haco-uren. Een werkstuk waarin zij in groepjes aan de hand van een hoofdvraag met bijhorende
deelvragen een onderzoek zullen uitvoeren en presenteren.
Havo5 – Studiekeuzebegleiding - “Studiekeuze en toelating”
Leerlingen moeten zich uiterlijk 1 mei aanmelden voor hun studie, zij hebben dan recht op een
studiecheck. Leerlingen die zich voor het eerst aanmelden hebben tot 1 september de tijd om hun
studiekeuze te veranderen (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiekeuzeen-toelating)
Voor een opleiding met een numerus fixus (vastgesteld aantal plaatsen) is de uiterste aanmelddatum 15
januari. Inschrijven voor een studie gebeurt via www.studielink.nl . Daarvoor hebben leerlingen een DigiD
nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer 5 dagen. Voor een overzicht van studies, raadpleeg
www.studiekeuze123.nl
Oriënteren

Verkennen

Verdiepen

Knoop
doorhakken

Rekentoets
Sinds schooljaar 2013-2014 maken leerlingen in het voortgezet onderwijs de rekentoets. Er zijn niveaus
opgesteld die aangeven hoe goed leerlingen op bepaalde momenten moeten kunnen rekenen. Met de
rekentoets wordt getoetst of je op het niveau zit dat past bij jouw schooltype (vmbo, havo of vwo).
Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs maken de rekentoets als onderdeel van het eindexamen, maar
telt niet mee voor het behalen van het diploma. Wel wordt het resultaat vermeld op de cijferlijst bij het
diploma. De eerste afname is dit jaar van 7 januari t/m 18 januari. Alleen havo5 leerlingen doen bij de
eerste afname mee.
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Havo5 – PWS
Het profielwerkstuk is een praktische opdracht voor havo5 leerlingen. Zij maken een uitgebreid werkstuk
over een onderwerp uit hun gekozen profiel. Het cijfer wordt als onderdeel van het combinatiecijfer
meegeteld bij het bepalen van de examenuitslag. De leerling voert in een groepje een klein onderzoek uit.
Het doel daarvan is tweeledig: enerzijds kan de leerling zijn theoretische kennis verdiepen, anderzijds
wordt hij getoetst op vaardigheden, zoals het opzetten van een onderzoek, experimenteren, analyseren,
beschrijven en presenteren. Op vrijdag 8 februari moet het profielwerkstuk zijn ingeleverd bij begeleider
en teamleider.

Havo5 – SE – week
De havo5 - leerlingen gaan weer een spannende tijd tegemoet; de tweede SE
– week komt er namelijk aan. Van maandag 21 januari t/m vrijdag 1 februari
is er de tweede SE – week voor de voorexamenklassen. In deze week krijgen
de leerlingen SE’s en luistertoetsen van verschillende vakken.
In de lessen voorafgaand aan deze week zal er veel aandacht besteed
worden aan de stof die beheerst moet worden. De stof die wordt bevraagd,
kan teruggevonden worden in het PTA (zie magister)

Havo5 – SE- herkansingen
Op donderdag 14 februari het 1e, 2e en 3e uur vinden de SE – herkansingen plaats. Leerlingen uit havo5
mogen dan één SE uit voorgaande SE-weken herkansen. Het aanmelden hiervoor kan tot zondag 10
februari 23.59 uur.
Havo5 externe examentrainingen
Ook dit jaar worden er externe examentrainingen georganiseerd in samenwerking met het instituut
Samen-examen.( www.samen-examen.nl.) In weekenden van april en mei zullen deze op school gevolgd kunnen
worden. Aangezien het Hoeksch Lyceum een bijdrage levert aan de kosten, zal de prijs per training laag gehouden
worden.
De eindexamenkandidaten en ouders /verzorgers krijgen in januari meer informatie over de externe
examentrainingen.
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Wiskunde

Havo4:
De leerlingen maken voor het vak wiskunde een praktische opdracht. Deze opdracht was gepland in de
lessen voor de kerstvakantie, maar is nu verzet naar de lessen voor de voorjaarsvakantie. De leerlingen
leren door deze opdracht werken met grote databestanden en de verwerking hiervan in Excel. Dit hebben
de leerlingen ook weer nodig als ze onderzoek moeten doen tijdens hun vervolgstudie.

Sportklas
Havo3:
De sportklas leerlingen uit havo3 krijgen op dit moment alleen maar in de vorm van clinics les. De docenten
ondersteunen de clinic leiders. De leerlingen krijgen American Football, boksen en klimmen op de
klimwand. De laatste les van het klimmen wordt afgesloten in de klimhal van Welnesselande in
Barendrecht.

Biologie
Havo4:
Rondom het thema Voorplanting zijn de leerlingen bezig geweest met meningsvorming, verslaglegging en
de presentatie van hun eigen onderwerp. In een luchtballondebat kon de keuze voor een bepaald
anticonceptiemiddel verdedigd dan wel aangevallen worden.
Havo 5:
Het thema Voeding is de basis om een practicum te doen met indicatoren
die bepaalde voedingsstoffen aantonen. De link naar het dagelijks leven
wordt gelegd door de leerlingen hiermee gericht onderzoek te laten doen
naar de aanwezigheid van bepaalde voedingsstoffen in voedingsmiddelen
op basis van door hen opgestelde onderzoeksvragen en hypothesen.

BSM
Havo4:
Demo Open huis BSM.
Tijdens het open huis op 1 februari zullen de BSM leerlingen uit havo-4 een spetterende turn en dans
demonstratie verzorgen. Onder leiding van mevrouw Braspenning en mevrouw Van Dieën oefenen de
leerlingen al ruim 1,5 maand om de demonstratie tot een groot succes te brengen. Nieuwsgierig hoe de
demo er uit komt te zien? KOM GERUST LANGS!

