
 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Vandaag ontvangt u het tweede bulletin van de havokrant. Hierin blikken we terug en vooruit op de 

activiteiten in de havoafdeling. 

Het havoteam wenst u heel fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2020! 

Hartelijke groet, 

Peter Legierse 

Teamleider havo 
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TERUGBLIK 
Havo 4 – Stage   

Van maandag 18 november t/m donderdag 21 november hebben leerlingen uit havo 4 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.  

Havo 4 – Excursie InHolland  

Op vrijdag 29 november zijn alle leerlingen uit havo 4 

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. Ook hebben ze, door middel van een 

workshop bij een docent of student, kennisgemaakt 

met een opleiding, waarin ze geïnteresseerd zijn.  

 
 
Havo 3, 4 en 5 – Kerstgala 
Afgelopen dinsdag 17 december 2019 was het kerstgala van het Hoeksch 
Lyceum in Alcazar te Puttershoek. Met ruim 300 kaarten was het feest 
bijna uitverkocht. Alle leerlingen zagen er heel feestelijk uit en in de mooi 
aangeklede zaal werd lekker gefeest. Al met al was dit een topfeest! 

 

Havo 3 – Excursie naar Lille 
Nadat op donderdag 28 november de derde klassen van het vwo en mavo naar Lille waren geweest, was 
het vrijdag 29 november de beurt aan de derde klassen havo. We vertrokken 's morgens om 7 uur met de 
bus vanuit Oud-Beijerland en waren om half 10 in Lille. In Lille hebben we de groep van ongeveer 75 
leerlingen opgesplitst in 2 grote groepen.  

De ene groep begon in het grote winkelcentrum Euralille en Gare Lille Flandres en de andere groep begon 

op de Marché de Noël en Vieux Lille (het oude stadscentrum). De leerlingen hadden vooraf al groepjes 

gemaakt van 4 of 5 leerlingen en ieder groepje had een boekje met allerlei opdrachten erin die ze tijdens 

de excursie moesten invullen. Er zijn bijvoorbeeld gesprekjes met Fransen gevoerd, die ze later uit moesten 

werken in hun boekje.  
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In de middagpauze mocht iedereen zelf weten waar hij/zij ging eten en het verzamelpunt van de hele dag 

was het reuzenrad midden in het centrum. Iedereen heeft goed zijn best gedaan met de opdrachten en de 

gesprekjes en deze later weer verwerkt in een presentatie van hun dag in Lille. 

Het weer heeft ook goed meegewerkt, want het was droog en de meeste tijd zelfs zonnig. Om kwart over 4 

's middags ging de bus weer terug naar Oud-Beijerland. Het was een leuke, gezellige en leerzame dag in 

Lille, een mooie, oude stad net over de grens in Frankrijk. 

Havo 5 – Evaluatie project Monsieur Ibrahim H5 periode 1 2019  

(bijdrage van de leerlingen van mevrouw Van der Vliet) 

Préparation: Elke vrijdag werd er een stukje gelezen uit het boek “Monsieur 

Ibrahim et les Fleurs du Coran” van Eric-Emmanuel Schmitt. Soms werd er een 

stukje van de verfilming uit 2003 gekeken en ook hebben we ons voorbereid door 

informatie op de site (http://www.theatreallovertheworld.com) te bekijken. 

Het verhaal gaat over Momo, een Joodse jongen uit Parijs die veel problemen 

heeft thuis met zijn depressieve vader. Hij steelt uit de kruidenierswinkel van 

Monsieur Ibrahim. Meneer Ibrahim leert hem allerlei levenslessen uit zijn Coran 

en de twee worden vrienden. Als Momo’s vader zelfmoord pleegt, adopteert Meneer Ibrahim Momo. Ze 

gaan samen op reis naar de geboortestreek van Ibrahim, Le croissant d’Or, en als Meneer Ibrahim daar 

overlijdt, zet Momo zijn winkel voort in Parijs en krijgt weer contact met zijn moeder. 

Het verhaal is actueel: het conflict Joden-Moslims en de 

oplossing even simpel als de aanpak van Meneer Ibrahim: 

vriendschap sluiten en verdriet met humor te lijf gaan. Krijg je 

niet genoeg geld om boodschappen te doen Momo? Koop 

kattenvoer i.p.v pâté! Smaakt best! Zit het leven niet mee? 

Gooi er een lieve glimlach tegenaan (vlan!)  en je krijgt overal 

veel meer voor elkaar! 

 

Présentation: het gezelschap bestond uit 4 acteurs, waarvan 2 er 

meerdere rollen speelden. Het decor was simpel maar duidelijk: met 

bordjes werd aangegeven waar het zich afspeelde (epicerie, maison, 

Istanboul) en er werden fruitkistjes gebruikt voor de winkel maar ook als 

plaatsnaambord of zelfs een trein (in beweging). Een echte 

bezienswaardigheid was de sportauto die meneer Ibrahim voor Momo 

aanschafte! 

 

 



 

 

 

 

Na de voorstelling konden we even met de acteurs praten. 

Bijzonder! We waren de enige klas die dit deed en de acteurs 

waren enthousiast. We stelden vragen over de lievelingsscene van 

de actrice (haar rol als Momo’s moeder) en over hun doel en 

ervaringen in Nederland.  

Evaluation: we 

hebben veel tijd 

gestopt in het lezen en begrijpen van het verhaal en de 

bedoeling ervan en dit heeft zeker geholpen de voorstelling 

te begrijpen. Bovendien was het thema ook heel erg 

interessant. Natuurlijk is het wel jammer dat er geen 

beloning in de vorm van een cijfer of zo tegenover staat en 

de gespendeerde tijd ging natuurlijk wel ten koste van de 

voorbereiding van de SE’s. 75 minuten luisteren is ook best 

lang en de acteur 

die Momo speelde was natuurlijk ook  geen 13 jaar! Het was 

knap hoe vier acteurs alle rollen speelden en verkleedpartijen 

vonden razendsnel plaats. Er waren veel grappige attributen (de 

auto, de kistjes, de draaibare naambordjes) en het Frans was 

rustig en goed verstaanbaar. Het was heel leerzaam met Fransen 

te praten (dit hadden we nog nooit zo gedaan!) en een dergelijk 

project is zeker voor herhaling vatbaar omdat het goed is voor 

het groepsgevoel, leerzaam is en het ook gewoon leuk is om 

even een middagje weg te gaan.  

Havo 4 – Gastles Rechtsstaat en het strafrecht 

Op maandag 16 en dinsdag 17 december hebben de 

leerlingen uit H4 en V4 een gastles strafrecht gehad. In het 

kader van de lessen maatschappijleer werd, als afsluiting 

van het thema rechtsstaat, een gastles gegeven door 

Marco Bos, strafrechtadvocaat en oud-leerling van het 

Hoeksch Lyceum en Mark Boekhoud, officier van justitie in 

Rotterdam. Zij stonden onder meer uitgebreid stil bij de 

strafrechtelijke weg ‘van aangifte tot rechter’ en de rol van 

beide daarin. 

 

 



         
 

 

Havo 4 en 5 – Studiebeurs+  

Leerlingen uit vwo 4, vwo 5, vwo 6 en havo 4 en havo 5 zijn op woensdag 20 november naar de 

Studiebeurs+ geweest. Het was een informatieve middag en avond waarbij leerlingen de nodige informatie 

hebben verkregen die zij kunnen inzetten in hun studiekeuzeproces.  

IBC en Econasium – Bezoek aan Mars Europe 

Op 15 november hebben de leerlingen een bezoek gebracht aan Mars Europe in Oud-Beijerland. Na een 

korte introductie kregen de leerlingen meer te weten over de geschiedenis van het wereldwijd opererende 

familiebedrijf. Daarna volgde een rondleiding door de productiehal, waar sauzen voor pasta’s worden 

geproduceerd, vooral voor de Engelse markt. Een indrukwekkend bedrijf met een speciale 

ondernemingsfilosofie en zeer interessante bedrijfsstrategie.  

IBC – Presentatie ondernemingsplannen aan medewerkers van de Rabobank 

De leerlingen van het IBC hebben 20 november hun ondernemingsplannen gepresenteerd aan 

medewerkers van de Rabobank. Een belangrijk moment, want de leerlingen kregen te horen of ze mochten 

starten met hun bedrijf door het uitgeven van aandelen. De presentaties waren van een hoog niveau en de 

pitches werden door de medewerkers van de Rabobank als 

voldoende beoordeeld. Alle bedrijven kunnen dus beginnen met de 

eerste stappen, namelijk het vergaren van startkapitaal. Daarna 

volgen de eerste aankopen en hopelijk verkopen. Eind februari 

wordt het eindverslag opgemaakt en vindt de afronding van het IBC 

plaats. 

Havo 2 – Project Day for Change  

Het havo is een ondernemende afdeling. Als voorbereiding op de bovenbouw hebben 60 leerlingen uit 

havo 2 op 6 december 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 euro. 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 

twee gastlessen van medewerkers van Day For Change en de 

Rabobank les gekregen in microfinanciering en duurzaam maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Tijdens de projectdag hebben de leerlingen in totaal vijftien bedrijfjes opgezet, een aangepast 

ondernemingsplan geschreven en gepresenteerd aan een jury van de Rabobank en Day for Change. Na 

ontvangst van het startkapitaal werden de voorbereidingen getroffen voor de volgende projectdag op 18 

december: de kerstmarkt in de aula van het Hoeksch Lyceum. Na de kerstvakantie zal op vrijdag 10 januari 

het project worden afgesloten met bekendmaking van de opbrengst voor het goede doel. 
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VOORUITBLIK 
Havo 3 – Kerstviering 

Het einde van 2019 is weer in zicht! Ook dit jaar sluit havo 3 het jaar af met een ontbijt, gevolgd door een 

gezellige activiteit met de klas. De leerlingen hebben met elkaar afgesproken wie welk gerecht mee zal 

nemen en er komen weer bijzondere gerechten aan bod. Deze activiteit zal vrijdagochtend 20 december 

van negen tot twaalf plaatsvinden. 

Havo 3 – Klassenuitje 

Het eindejaarontbijt is nog niet verteerd of het klassenuitje van havo 3 staat straks alweer voor de deur. De 

traditie van het wokken wordt voortgezet en dit jaar zal het etentje in de loop van januari plaatsvinden. De 

exacte datum en kosten worden nog bekendgemaakt aan de klassen. Wij hopen op een opkomst van 

100%! 

Havo 3 – Profielkeuze 

In havo 3 zijn leerlingen bezig met hun profielkeuze. Zij gaan zelf op onderzoek uit en worden begeleid 

door hun mentor. Op dinsdag 4 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 presentatie. 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 14 februari geven leerlingen hun voorlopige profielkeuze door aan hun mentor. Uiterlijk 

vrijdag 20 maart is de definitieve profielkeuze bekend. Deze profielkeuze wordt doorgegeven via het 

ouderaccount 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-minutengesprek te hebben. Deze gesprekken zullen plaatsvinden begin maart, verdere informatie volgt. 

Havo 4 – Popquiz 

Het is bijna zover! Op de laatste lesdag van het jaar storten ruim 

200 leerlingen zich weer op de Popquiz. In een gezellig 

aangeklede aula gaan de leerlingen uit havo 4, vwo 4 en vwo 5 

hun muzikale kennis testen, onder het genot van wat lekkers. 

Dit geheel wordt georganiseerd door Marije Vlot en 

gepresenteerd door Stefanie van Antwerpen en Maartje 

Lagendijk. De quiz wordt technisch mogelijk gemaakt door Bart 

van Haaff van QuizXpress.  
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Havo 4 – Mini-profielwerkstuk 

In havo 5 maken leerlingen een profielwerkstuk. Om alvast te ervaren wat dit proces inhoudt en wat er van 

hen verwacht wordt, maken de leerlingen in havo 4 een mini-profielwerkstuk tijdens de haco-uren. De 

leerlingen gaan in groepjes een hoofdvraag en deelvraag bedenken. Ook leren ze aan welke eisen een 

profielwerkstuk moet voldoen. Een goed mini-profielwerkstuk kan eventueel doorgezet worden naar het 

definitieve profielwerkstuk in havo 5.  

Havo 5 – Studiekeuzebegeleiding –  “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. (Voor meer informatie, zie: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiekeuze-en-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 proces van aanvragen en ontvangen van een DigiD duurt ongeveer 5 dagen. Voor een overzicht 

van studies, raadpleeg www.studiekeuze123.nl 

 

 

 

Rekentoets 

Sinds schooljaar 2013-2014 maken leerlingen in het voortgezet onderwijs een 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 van havo 4 maken de rekentoets als handelingsdeel van het schoolexamen. Dat betekent 

dat de toets met een voldoende moet worden afgesloten. In havo 4 krijgen de leerlingen drie kansen om 

de rekentoets te maken en in havo 5 nog één keer als het dan nog niet gelukt is. Het resultaat wordt 

vermeld op een apart certificaat bij het diploma. De eerste afname is dit jaar van 21 januari t/m 31 januari.  

Voor de leerlingen van de huidige havo 5 zijn er dit jaar drie mogelijkheden om de toets te maken. Voor 

leerlingen uit havo 5 die vorig jaar een onvoldoende hadden of de toets nog niet gemaakt hebben, geldt 

dat zij de toets verplicht moeten maken. De leerlingen die al een voldoende hebben, mogen hun cijfer nog 

verbeteren, maar zijn niet verplicht de toets te maken. Het eerste toetsmoment is in januari, het tweede in 

maart en eventueel het 3e moment na de eindexamens in juni. 

 

 

 

Knoop 

doorhakken 
Verdiepen Oriënteren Verkennen 
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Havo 5 – PWS 

Het profielwerkstuk is een praktische opdracht voor de eindexamenleerlingen. 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 7 februari moet het profielwerkstuk 

zijn ingeleverd bij de begeleider en teamleider.  

 

Havo 5 – SE-week 

De leerlingen in havo 5 gaan weer een spannende tijd tegemoet; de tweede 

SE-week komt er namelijk aan. Van maandag 13 januari t/m donderdag 23 

januari is er de tweede SE-week voor de examenklassen. 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, 

kunt u terugvinden in het PTA (zie Magister). 

 

Havo 5 – SE-herkansingen 

Op donderdag 6 februari het 1e, 2e en 3e uur vinden de SE-herkansingen plaats. Leerlingen uit havo 5 

mogen dan één SE uit voorgaande SE-weken herkansen.  

Het aanmelden hiervoor kan tot vrijdag 31 januari 23.59.  

Havo 5 – Externe examentrainingen 

Ook dit jaar worden er externe examentrainingen georganiseerd in samenwerking met het instituut 

Samen-examen.( www.samen-examen.nl.)  De examentrainingen zijn dit jaar van 18 tm 21 april op het 

Hoeksch Lyceum. Aangezien het Hoeksch Lyceum een substantiele bijdrage levert aan de kosten, zal de 

prijs per training laag gehouden worden. De eindexamenkandidaten en ouders /verzorgers krijgen eind 

januari meer informatie over de externe examentrainingen. 
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Sportklas 

Havo 3: 
De sportklasleerlingen uit havo 3 krijgen op dit moment voornamelijk les in de vorm van clinics. De 
docenten ondersteunen de clinicleiders. De leerlingen krijgen lessen in boksen en klimmen (op de 
klimwand). De laatste les van het klimmen wordt afgesloten in de klimhal van Welnesselande in 
Barendrecht. 

Biologie 

Havo 4: 
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 

Havo 4: 
Tijdens het open huis op 7 februari zullen de BSM-leerlingen uit havo 4 een spetterende turn- en 
dansdemonstratie verzorgen. Onder leiding van mevrouw Van Ginkel en mevrouw Keijzer oefenen de 
leerlingen al ruim anderhalve maand om de demonstratie tot een groot succes te brengen. Nieuwsgierig 
hoe de demo er uit komt te zien? Kom gerust langs!  



 

  

 

 

Havo 3, 4 en 5 – Planning 
In onderstaand overzicht ziet u de planning voor de komende periode, tot Pasen.  
 

 

 
 


