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Geachte ouders/verzorgers, 

Zoals u waarschijnlijk al weet, heb ik 
een nieuwe baan en zal ik het 
Hoeksch Lyceum verlaten. Mijn 
opvolger is Stef Franken. Stef is al een 
paar jaar als docent LO aan de school 
verbonden. Het team en ik hebben 
alle vertrouwen in zijn capaciteiten 
en weten zeker dat de mavo bij hem 
in goede handen is.  

Ik wil u bedanken voor de fijne 
samenwerking!  

Hartelijke groet,  

Caroline van der Woude 
teamleider mavo 
 

Kort nieuws 
 
In het nieuwe schooljaar zijn er twee mavo 2-klassen, drie mavo 3-klassen en vier mavo 4-klassen. Volgend schooljaar 
komt uw kind in een nieuwe klas. Het is wijs er vooraf rekening mee te houden dat, om roostertechnische redenen, de 
klassen (met namen in mavo 3 en mavo 4) behoorlijk zullen wijzigen van samenstelling. Voor sommige leerlingen is dit 
geen punt, voor anderen is het lastig. Feit is wel, dat elke leerling al snel aan de situatie went en dat de nieuwe klas ook 
prima bevalt.  
 
Wilt u meer meedenken over de school en over de mavo in het bijzonder? We kunnen nog mensen gebruiken voor de 
ouderklankbordgroep. We komen viermaal per jaar op informele wijze bij elkaar om te brainstormen over verbetering 
van de mavo. Aanmelden kan via s.franken@hoekschlyceum.nl   
 
Deze week hebben we diploma’s uitgereikt aan al onze geslaagde leerlingen. Dat waren er dit jaar veel. Nog niet eerder 

hadden we op het mavo zo’n mooi salgingspercentage: 98% van de leerlingen is geslaagd, met een gemiddeld 

examencijfer van 6,54.   

We horen graag wat u van de mavo-krant vindt. Stelt u prijs op deze algemene informatie? Waar zou u een volgende 
keer iets over willen lezen? We horen het graag.   
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Wat gebeurt er op de mavo van het Hoeksch?  
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Reizen 
Afgelopen weken  zijn veel 
leerlingen van mavo 3 op 
buitenlandse reis geweest. Een 
heel groot deel ging naar Londen 
en naar de Eifel, een paar 
leerlingen gingen naar Parijs. Op 
Facebook vindt u de foto’s!  
 
Alle leerlingen hebben een 
fantastische week gehad en vaak 
horen we dat deze reis voor veel 
leerlingen het hoogtepunt is van 
hun tijd op het Hoeksch Lyceum. 
Daarom leerlingen en 
begeleiders: bedankt voor jullie 
inzet en gezelligheid!!  
 
Ook complimenten voor de 
thuisblijvende leerlingen: zij 
hebben er met elkaar gezellige 
week van gemaakt.   
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Een deel van onze leerlingen met meneer Van der Laan in Londen. 

Het schooljaar begint voor mavo 2, 3 en 4 weer op dinsdag 3 september. Het eerste en tweede lesuur heeft 

iedereen les van de nieuwe mentor en daarna starten we volgens rooster. De mentoren in het nieuwe schooljaar 

zijn meneer Baars en mevrouw Muilwijk in mavo 2, in mavo 3 zijn het mevrouw Cheggar, mevrouw Visser en 

meneer Van der Laan. Mavo 4 wordt gerund door meneer Van Dijk, meneer Hachmang, meneer Almeida en 

mevrouw Weeda.  

 

De eerste ouderavonden in het nieuwe schooljaar zijn op 9 september voor mavo 3, op 9 september voor mavo 2 

en op 2 oktober voor mavo 4.  

 

Leerlingen in mavo 4 gaan op stage van 8 t/m 11 oktober. De stage is bedoeld om leerlingen kennis te laten 

maken met beroepen die in hun profiel of bij hun vervolgopleiding passen. Het is niet de bedoeling dat leerlingen 

in het (eigen) bedrijf van hun ouders stage gaan lopen, tenzij nadrukkelijk aangegeven kan worden dat dit op een 

afdeling is waar zij niet onder de directe leiding van vader of moeder staan. Ook mag er per stagebedrijf maar 

één leerling stagelopen. Mogelijk kunt u uw kind al in de zomervakantie helpen met het zoeken naar een 

stageplek.  

Boeken bestellen bij Van Dijk: het is belanrgijk dat u de gekozen van uw kind aanvinkt. Als u het juiste leerjaar 

heeft, maakt de klas die u kiest niet zoveel uit.  

 

Rest ons u een geweldige, zorgeloze zomer toe te wensen. Het mavo-team ziet u en de leerlingen weer graag 

terug op school in 2019/2020!!  

Kort nieuws  


