
 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Het zijn uitzonderlijke tijden voor iedereen. We proberen op school alles zo goed mogelijk te laten 

verlopen en voor de leerlingen een aantrekkelijk, uitdagend en solide onderwijsprogramma aan te bieden. 

De lockdown tot 18 januari is een feit. U heeft hierover al de nodige informatie ontvangen. Vandaag 

ontvangt u het eerste bulletin van de havokrant, waarin we  terug- en vooruitblikken op de activiteiten van 

de havo-afdeling. 

Excursies, voorstellingen en presentatieavonden zijn even uit het programma gehaald, maar er blijven nog 

genoeg interessante gebeurtenissen over om aan u te melden. Veel leesplezier! 

Het havoteam wenst u alvast heel fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2021! 

Hartelijke groet, 

Peter Legierse 

Teamleider havo 
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TERUGBLIK 

Havo - Topkaart 

Vorig jaar is in havo 4 een pilot gestart met de TOP- kaart. De TOP-kaart geeft de leerling de mogelijkheid 

om 5 lesuren in een maand naar eigen inzicht te volgen. Dit kan zijn op een ander moment en op een 

andere plaats, dus de leerling hoeft niet aanwezig te zijn in de les. Natuurlijk zijn er wel voorwaarden aan 

verbonden: in overleg met de docent en maximaal één les per dag. 

De T-kaart is zeer gewild en wordt op dit moment al door 7 leerlingen gebruikt. Daar zijn we heel blij mee, 

want de T- kaart is voor de leerling die voor elk vak gemiddeld een 6,0 of hoger heeft en een totaal 

gemiddelde voor alle vakken van 6,5 of hoger. Daarnaast mag de leerling geen vermeldingen hv/bv, 

spijbelen of 3x te laat hebben. 

Ontzettend fijn dat al zoveel leerlingen zo goed presteren.    

Havo 4 – Maatschappijleer, in gesprek met de Wethouder Paul Boogaard 

Aan de inwoners van de gemeente Hoeksche Waard wordt gevraagd mee te denken over de visie op 

vrijetijdseconomie. Op vrijdag 25 september kregen wij bezoek van wethouder Paul Boogaard om tijdens 

de lessen maatschappijleer in gesprek te gaan met de leerlingen over dit onderwerp.  
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Havo 4 –  Maatschappijleer, gastles Rechtsstaat en het strafrecht 

Dinsdag 13 oktober en vrijdag 30 oktober zagen de lessen maatschappijleer er anders uit dan normaal. 

Aangezien we nu niet gemakkelijk met de klas de ‘wereld’ in kunnen, hebben we de ‘wereld’ de klas 

ingehaald.  

Leerlingen uit havo 4 kregen een gastles van oud-leerling Marco Bos, tegenwoordig strafrechtadvocaat en 

daarnaast rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Zeeland - West Brabant en Ad de Beer, jeugdofficier 

van justitie bij het openbaar ministerie in Rotterdam. 

De leerlingen hadden van tevoren vragen voorbereid en de gasten hadden zelf ook vragen voor de 

leerlingen. Daarnaast hadden zij interessante verhalen te delen uit hun dagelijkse praktijk. Leerlingen zaten 

geboeid te luisteren en waren onder de indruk van de verhalen die de heren in hun dagelijkse praktijk 

meemaken. De overige havo 4 klassen krijgen later deze maand vergelijkbare gastlessen. 

 

Havo 4 – Nederlands 

Schrijver Abdelkader Benali is op het Hoeksch Lyceum geweest om alle H4-klassen een gastles te geven, in 

het kader van “Literatour”.  

Havo 5 – PWS 

Dinsdag 8 september zijn de leerlingen uit havo 5 ' s middags aan de slag gegaan met hun profielwerkstuk. 

Zij kregen een presentatie over het opstellen van een hoofdvraag en deelvragen en informatie over de 

opzet van een profielwerkstuk. Van mevrouw Geuke kregen de leerlingen een workshop over het gebruik 

van bronvermelding volgens APA via “lessonup”  

 

 

 



         
 

 

IBC – Presentatie ondernemingsplannen aan medewerkers van de 

Rabobank 

Begin november hebben de leerlingen van het IBC uit havo-5 hun 

ondernemingsplannen gepresenteerd aan medewerkers van de 

Rabobank via een google meet. De financieel adviseurs waren onder de 

indruk van de inhoud van de plannen, maar ook van de kwaliteit van de 

presentaties. In totaal zijn er 6 junior companies, ieder met een eigen product of dienst. Dit loopt uiteen 

van designkleding, verzorgingsproducten, veiligheidsproducten, reisproducten en hygiëne producten tot 

een app voor het plannen van afspraken en huiswerk.  

Elke groep kreeg het startsein om de onderneming uit te gaan voeren. De volgende stap is het uitgeven van 

aandelen om een startkapitaal te bemachtigen. Hiermee kunnen ze hun eerste stappen maken in de 

wereld van de ondernemer. Begin maart geven de leerlingen een eindpresentatie en leveren ze hun 

jaarverslag in. 
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IN HET NIEUWS 

Havo 3 
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VOORUITBLIK 

Havo 3 – Profielkeuze 

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

door hun mentor. Uiterlijk vrijdag 12 februari geven leerlingen hun voorlopige profielkeuze door aan hun 

mentor. Uiterlijk vrijdag 19 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 – 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 –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 

kennisverdiepen, anderzijds wordt hij getoetst op vaardigheden, zoals het opzetten van een onderzoek, 

experimenteren, analyseren, beschrijvenen presenteren. Op vrijdag 5 februari moet het profielwerkstuk 

zijn ingeleverd bij de begeleider en de teamleider. In maart volgen de presentaties aan de medeleerlingen 

en ouders/ verzorgers. 

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 11 januari t/m dinsdag 19 

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 beheersd moet worden. De stof die wordt bevraagd, kunt u 

terugvinden in het PTA (zie Magister). 
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Havo 5 –SE-herkansingen 

Op donderdag 4 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 vrijdag 29 januari 

23.59. 

Havo 5 – Onlineslagen.nl 

Alle eindexamenkandidaten hebben een account gekregen voor onlineslagen.nl voor alle vakken. 

OnlineSlagen is een compleet online leerplatform voor de school- en eindexamens. Met duidelijke 

animatievideo’s wordt alle stof uitgelegd. Leerlingen kunnen onbeperkt oefenen in de leeromgeving waar 

zij persoonlijk inzicht krijgen in resultaat en voortgang. Vanaf 1 april is er ook een chatfunctie waarin de 

leerlingen al hun vragen kunnen stellen, 7 dagen per week. Op deze manier gaan we ervan uit dat de 

leerlingen een prima ondersteuning krijgen, naast de lessen van de vakdocenten, en de beste resultaten 

behalen voor hun schoolexamens en eindexamens. 

Havo 5 – Externe school-examentrainingen 

Dit jaar worden er ook externe schoolexamentrainingen georganiseerd in samenwerking met het instituut 

Samen-examen.(www.samen-examen.nl.) Voor aankomende SE-week worden er speciale school-

examentrainingen gegeven. Deze vinden plaats op zaterdag 2 en zondag 3 januariop het Hoeksch Lyceum. 

De betrokken leerlingen en ouders/ verzorgers hebben heeft hier al bericht over gehad.  

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 

 

 

 

  

Knoop 

doorhakken 
Verdiepen Oriënteren Verkennen 
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VAN DE MENTOR … 

H3A 

Qua school kan het een moeilijke periode zijn voor de leerlingen op het Voortgezet Onderwijs. Vorig jaar 

hebben we de eerste lockdown gehad waar veel zelfstandigheid gevraagd wordt van de leerlingen. Op dit 

moment komt er een tweede periode van online lessen aan. Voor veel leerlingen betekent dit weer even 

schakelen, maar in het algemeen wordt het goed opgepakt. Altijd prettig om een leerling even in het 

zonnetje te zetten zonder de andere leerlingen tekort te doen. Minka is bijvoorbeeld een leerling uit h3a 

die erg zelfstandig werkt en hoge eisen aan zichzelf staat. Een erg hard werkende leerling die precies weet 

wat ze wil. Haar goede werkhouding heeft als resultaat dat Minka op dit moment gemiddeld boven de 8 

scoort in havo 3. Dit is een uitzonderlijke situatie. Minka ga zo door dit jaar, kies een mooi profiel en er 

staat je een mooie toekomst te wachten!  

Hopelijk is Minka een goed voorbeeld voor de andere leerlingen in de klas en kunnen ze allemaal cum 

laude naar havo 4.    

H3B 

Interview met Corina  

Hallo Corina hoe bevalt het op school ? 

Op school bevalt het me wel. Het gaat goed met mijn cijfers en heb geweldige vriendinnen. Alhoewel 

sommige klasgenoten denken dat ik bijna de hele dag met school bezig ben, is dit zeker niet waar. Ik 

besteed elke dag een uur aan mijn huiswerk. 

Kan je in het kort vertellen hoe je aan die geweldige cijfers komt ?  

Als bij het huiswerk staat leren, leer ik het ook. Ook begin ik 3 à 4 dagen van tevoren met leren. 

Ben je bang dat de school weer gaat sluiten in verband met het Corona virus ?  

Ik denk dat de overheid zal proberen de scholen zo lang mogelijk open te houden. 

Stel dat de scholen toch dicht gaan, hoe ga je dit dan aanpakken qua schoolwerk ?  

Gewoon het huiswerk maken dat de docenten opgeven, natuurlijk. 

Maar hoe ga je jezelf dan voorbereiden op eventuele toetsen ?  

Ik leer dan steeds een klein stukje en herhaal dat dan de volgende keer. 

Oke Corina bedankt voor de tips en veel succes verder !  

 

 

    HAVOKRANT 

  NEWS 

www.hoekschlyceum.nl Informatie van de havoafdeling  Kersteditie 2020 



H3C 

Meneer Rottier zat te denken.  

Wat hij namens H3C de havo-krant moest schenken.  

Een gedicht had hij bedacht.  

Met al zijn mentorleerlingen in hun kracht.  

Met Charlie, Jaeda, Dominique en Thomas heb ik nu meer dan een jaar plezier.  

Dat begon vorig schooljaar al in H2B en nu hier.  

Datzelfde geldt voor Tara, Fenna, Romy en ‘bestie’ Liv Rond.  

Dit jaar versterkt met Otte staat H3C sterk aan het front.  

Jorres en Niels zijn van begin af aan onafscheidelijk.  

Net als Tessa en Martha hebben zij een vriendschap zo sterk als een dijk.  

 

Voor Jack, Dina en Michael geldt: klein maar fijn.  

En samen met Gus ook niet vies van een hoop gezelligheid en ongein.  

Marlieke, Kasper, Noah, Olivia en Flynn is een vijftal waar ik een hoop van leer.  

Ze laten mij (onder andere) zien wat discipline is, keer op keer.  

 

Bo, Mirte, Phileine en Kyra zorgen met wie ze zijn voor veelzijdigheid in de klas.  

In combinatie met de nuchterheid van Sander, Rik, Freek en Stefano ben ik met H3C helemaal in mijn sas. 

H4A 

 

 



H4B 

De eerste rapporten zijn weer uitgedeeld, het is bijna kerstvakantie dus een geschikt moment om iets te 

vertellen over de afgelopen periode. Het was even wennen om als hele klas naar school te gaan, weer 

gewoon proefwerken te krijgen en dan ook nog de school te moeten doorkruisen via looproutes. Dit 

laatste is wel een mooi excuus om te laat te komen.  

De open dagen van Hogescholen zijn alleen digitaal, en de stages zijn ook uitgesteld dat maakt het allemaal 

toch minder normaal. We zijn al wel begonnen aan het profielwerkstuk daar hebben we nu de ruimte voor. 

Zo leer je alvast om te werken in een groep naar het uitdiepen van een onderwerp zoals de 

leefomstandigheden op de Zuidpool. 

 

H4b is een gezellige nieuw samengestelde klas, de klas bestaat uit allerlei verschillende leerlingen: 

sommigen zijn wat ouder, anderen zijn vanuit de mavo doorgestroomd, er zijn nieuwe vriendschappen 

ontstaan en soms is het nog even zoeken naar een evenwicht. De leerstof in havo 4 is meer, de klas zit niet 

meer de hele dag bij elkaar, omdat iedereen een ander profiel heeft gekozen. Het is mooi om te zien hoe 

de resultaten een stijgende lijn laten zien. Eén leerling heeft al een t-kaart waardoor ze lessen mag 

inwisselen. Tot slot noem ik nog Dagmar die naast havo 4 ook volleybal speelt op hoog niveau. Iedere week 

traint ze in Papendal en volgt ook nog gewoon de lessen 

 

H4C 

Voor H4c is de start van het schooljaar voorspoedig gegaan. De leerlingen pakken hun schoolwerk goed op 

na het rommelige einde van schooljaar 2019-2020. Het is voor de meeste leerlingen wel wennen, want H4 

is toch een stuk zelfstandiger dan H3. Het is wennen aan vakkenpakketten, clusterklassen en natuurlijk het 

omgaan met corona regels/online lessen en af en toe lessen thuis volgen als er quarantaine regels zijn. 

Ook gaan de leerlingen nu hard nadenken over het vervolgtraject na Havo 5. Wat wil ik nu eigenlijk worden 

later? Welke opleidingen passen bij mij? Tijdens de Havisten competent lessen besteden we hier aandacht 

aan. Ook zijn we al een aantal weken bezig met het profielwerkstuk. Normaal gesproken doen we dit in 

Havo 5 maar door het uitvallen van de stage en de InHolland excursie hebben we besloten om het PWS in 

Havo 4 af te ronden. Alle groepjes zijn al heel ver en er wordt veel energie in gestopt. Als afsluiting schrijft 

Lara Bakhuizen een stukje over haar leven naast school waarin zij voetbalt op hoog niveau. Ik wens u fijne 

feestdagen en een goed en vooral gezond 2021.  

Met vriendelijke groet, Ben de Lange 

Hoi, ik ben Lara Bakhuizen en ik voetbal bij ADO Den Haag 016. Ik train 3x per week 2,5 uur. We spelen daar 

in de jongenscompetitie om zo lang mogelijk op het hoogste niveau te kunnen blijven spelen. Op zondag 

speel ik in een team van meiden die bij andere profclubs spelen. Dan spelen we tegen teams zoals Genk en 

andere teams vooral uit het buitenland. Ik zit nu in havo 4 en het combineren is redelijk moeilijk. Het leren 

doe ik vaak tijdens het reizen. Het combineren is erg lastig, omdat ik alleen al voor een training van 15:15 

tot 20:00 weg ben. Je moet het dus erg goed plannen. Door corona kunnen we geen wedstrijden spelen, dus 

krijgen we presentaties van andere mensen over voeding en gezondheid of trainen we extra. Op maandag 

hebben we techniek training van een techniektrainer, op woensdag kracht en conditie en op vrijdag wat 

rustiger. Na de havo mag ik studie en voetbal combineren in Amerika, maar is de kans klein dat ik dat doe 

aangezien het heel erg goed gaat bij ADO. Stel ik zou naar Amerika gaan moet ik daar opnieuw beginnen 

en bij ADO loop ik gewoon voor. Ik heb nog genoeg tijd om het te beslissen, dus ik ga er nog maar naar is 

goed naar kijken. 

Mvg ,Lara Bakhuizen 



H4D 

De leerlingen uit h4d hebben elkaar snel gevonden na de zomervakantie. Het is een groep die is 

samengesteld uit verschillende klassen, dus het was wel even uitzoeken bij wie je ging zitten. Gelukkig 

heeft iedereen nu wel zijn of haar plek gevonden. Twee weken geleden is er nog een leerling overgestapt 

naar onze klas, ze is goed opgevangen door de groep en dat is fijn! 

Het bijzondere is dat meerdere leerlingen uit H4d een Top-kaart hebben gekregen van meneer Legierse. 

Als beloning voor de goede prestaties. Dit betekent dat geen boeken zijn vergeten, niet te laat zijn 

gekomen, gemiddeld een 6,5 staan en niet lager dan een 6. Dit behalen ondanks alle onzekerheid in deze 

periode is erg goed werk. Mooi resultaat dus, complimenten! Natuurlijk zijn er ook genoeg leerlingen waar 

de goede cijfers niet zo makkelijk gehaald worden, maar die er wel hard voor werken. Ook deze leerlingen 

probeer ik als mentor zoveel mogelijk te complimenteren en motiveren. Als je echt je best doet is het altijd 

goed. 

Voor de lessen van het vak havisten competent zouden we normaal gesproken open dagen van het hbo 

gaan bezoeken. Begrijpelijk is dat dit helaas geen doorgang heeft gevonden. Erg vervelend, want een 

goede voorbereiding voor het starten van een vervolgopleiding begint bij gedegen oriëntatie. Ik hoop dan 

ook dat we dit later in het schooljaar alsnog kunnen afronden. We zijn momenteel bezig met het 

profielwerkstuk. Met de havo 4 mentoren hebben we als doel gesteld dat we deze werkstukken proberen 

af te ronden in de vierde klas. Dit scheelt veel tijd in het examenjaar. Het is ook erg leuk om dit te 

begeleiding als docent. Het ene groepje onderzoekt de (on)bewuste beïnvloeding bij het bezoek aan een 

supermarkt en een ander groepje is juist weer bezig met een onderzoek naar werknemers met een 

achterstand op de arbeidsmarkt. Een breed scala aan onderwerpen, maar bij elk groepje staan wel de hbo-

vaardigheden centraal. 

Voor een aantal leerlingen komt er nu een belangrijke periode aan tussen het eerste en het tweede 

rapport. De cijfers moeten in sommige gevallen nog omhoog en met een aantal ouders heb ik hierover 

gesproken via een online overleg. Schroom niet om alsnog contact op te nemen met mij, zeker nu er thuis 

wordt gewerkt. 

Vanaf mijn bureaustoel thuis (jammer genoeg) wens ik jullie het allerbeste toe voor het nieuwe jaar en 

fijne feestdagen. Zo dadelijk even twee weken lekker uitblazen. Tot in 2021! 

 

Mnr. Engelsma 
Mentor H4d 

 

H5A 

Klas H5a is vol goede moed begonnen aan het nieuwe jaar, het eindexamenjaar. Dat laatste leek niet 

helemaal duidelijk voor de meesten. De eerste SE week werd zwaar onderschat waardoor velen nu voor de 

tweede SE week echt aan de bak moeten. Gelukkig is bij de meesten nu het besef wel gekomen dat er voor 

cijfers gewerkt moet worden. De planning voor het komende Kerstverlof wordt nu serieus aangepakt. En 

samen met de ouders proberen we omstandigheden zo optimaal mogelijk te maken. Dus jongens en 

meiden ga er voor! 

Mr. Gijben 

 

 

 

 



H5B 

Vorig jaar heb ik de huidige H5b klas leren kennen als docent Engels. Een gezellige club leerlingen die samen een 

lastig voorexamenjaar heeft gehad. In een rap tempo hebben de leerlingen zich moeten aanpassen aan de nieuwe 

situatie waarbij een grote mate van zelfstandigheid van ze werd gevraagd. Met dezelfde klasgenoten als vorig jaar 

begonnen ze dit jaar aan het eindexamenjaar. Spannend, niet alleen vanwege het eindexamen, maar ook vanwege 

de onzekerheden rondom de coronacrisis. De resultaten van de eerste SE-week vielen voor sommige leerlingen 

tegen, maar gelukkig hebben ze door het bespreken van de examens goed in beeld waar ze punten hebben gemist. 

Wat ben ik blij om te zien dat deze leerlingen nu hard bezig zijn met een inhaalslag via OnlineSlagen.nl zodat ze beter 

voorbereid zijn op de tweede SE-week. Daarnaast heeft ook een aantal leerlingen erg goed gescoord tijdens de SE-

week. Voor de literatuurtoets van het vak Engels heeft een aantal leerlingen zelfs een dikke acht neergezet. Well 

done! Samen gaan we ervoor! 

-Ms. Ensink 
 

H5C 

 

Dit betekent voor mij als mentor van H5c dat alle leerlingen en docenten samen werken aan een goed 
eindresultaat komende zomer, waarbij iedereen zijn best doet en niet alleen voor zichzelf werkt maar ook 
rekening houdt met de anderen. 
Voor nu is de voorbereiding voor de tweede SE week het belangrijkst. Hopelijk vindt iedereen een goede 
mix tussen hard werken aan de komende toetsen en genieten van wat vrije tijd. 
Met vriendelijke groet, 
Dhr. Ballieux 

H5D 

Voor de leerlingen uit havo 5 is dit jaar een extra bijzonder jaar. Het is natuurlijk het jaar waarin de 

leerlingen examen moeten doen, maar dit keer met alle bijzonderheden die Corona met zich meebrengt. 

Online lessen, achterstanden die weggewerkt moesten worden, geen kerstgala, geen vooruitzicht op een 

examengala en noem het maar op. Het jaar begon afwachtend; gaan de SE’s wel door? Gaat het 

eindexamen wel door? Maar inmiddels krijgen steeds meer leerlingen uit H5D het besef dat dit het jaar is 

waarin ze toch echt moeten laten zien wat ze kunnen. De meeste leerlingen hebben met de eerste SE-

week al laten zien dat ze het heel goed kunnen, andere leerlingen moeten er een tandje bij zetten. Maar 

ook dat wordt opgepakt! Er worden namelijk vrijwillig extra uren gemaakt op school, sommige leerlingen 

blijven extra voor bijlessen en daarnaast melden ze zichzelf aan voor de school-examentrainingen in de 

kerstvakantie. Iedereen is dus super goed bezig!!  

Ik wens u fijne feestdagen en een gezond 2021!  

Vriendelijke groeten, Fayola Klaris  

  



 
UIT DE KLAS 

Wiskunde  

Havo4:  

De leerlingen maken voor het vak wiskunde een praktische opdracht. Deze opdracht vind plaats in de 

laatste lessen voor de kerstvakantie. De leerlingen leren door deze opdracht werken met grote 

databestanden en de verwerking hiervan in Excel. Dit hebben zij ook weer nodig als ze onderzoek moeten 

doen tijdens hun vervolgstudie.  

Biologie 

Havo 4:  

Beelden van biologiepractica van leerlingen uit 4 havo: osmose bij aardappelstaafjes. 

 

Havo 5:  

Leerlingen uit havo 5 in actie tijdens het voedingsmiddelenpracticum bij biologie.  

 



Kunstklas 

Havo 3: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Havo 3, 4 en 5 – Planning onder voorbehoud  

Havo 3 

Januari 

Ma 04-01 Studiedag voor personeel, lesvrije dag voor leerlingen 

Di 05-01 t/m vr 15-01 Online lessen 40 minuten rooster 

Ma 18-01 Einde lockdown, lessen weer op school 

  

 

Februari 

Di 02-02 Ouderavond profielkeuze 

Ma 08-02 40-minutenrooster t/m 6e lesuur 

Vr 12-02 Voorlopige profielkeuze bekend 

Ma 15-02 en di 16-02 Voorstelling musical in aula 

Ma 22-02 t/m vr 26-02 Voorjaarsvakantie en wintersportreis 

 

Maart 

Ma 01-03 t/m do 11-03 Gesprekken met ouders/leerlingen over profielkeuze 

Vr 12-03 Einde toetsperiode 2 

Ma 15-03 Alle cijfers zichtbaar in Magister (12.00 uur) 

Wo 17-03 Deadline aanmelden herkansing 2e periode (voor 23.59 uur) 

Vr 19-03 Definitieve profielkeuze gemaakt 

Di 23-03 1e t/m 4e les volgens rooster, 5e uur herkansingen, daarna vrij 

Wo 31-03 40-minutenrooster t/m 6e lesuur 

 Uitreiking 2e rapport 

 

April 

Do 01-04 Uitreiking 2e rapport 

Vr 02-04 Goede Vrijdag, lesvrije dag voor leerlingen 

Ma 05-04 Pasen, geen lessen 

Di 06-04 Deadline aanmelden ouderspreekuur via Magister 

Wo 14-04 Ouderspreekavond (10-minutengesprekken) 

Do 15-04 Ouderspreekavond (10-minutengesprekken) 

Ma 26-04 t/m vr 07-05 Meivakantie 

 

 

 

 

 

 

 



 

Havo 4 

Januari 

Ma 04-01 Studiedag voor personeel, lesvrije dag voor leerlingen 

Di 05-01 t/m vr 15-01 Online lessen 40 minuten rooster 

Ma 18-01 Einde lockdown, lessen weer op school 

  

 

 

Februari 

Ma 08-02 40-minutenrooster t/m 6e lesuur 

Ma 15-02 en di 16-02 Voorstelling musical in aula 

Ma 22-02 t/m vr 26-02 Voorjaarsvakantie en wintersportreis 

 

Maart 

Vr 12-03 Einde toetsperiode 2 

Ma 15-03 Alle cijfers zichtbaar in Magister (12.00 uur) 

Wo 17-03 Deadline aanmelden herkansing 2e periode (voor 23.59 uur) 

Di 23-03 1e t/m 4e les volgens rooster, 5e uur herkansingen, daarna vrij 

Wo 31-03 40-minutenrooster t/m 6e lesuur 

 Uitreiking 2e rapport 

 

April 

Do 01-04 Uitreiking 2e rapport 

Vr 02-04 Goede Vrijdag, lesvrije dag voor leerlingen 

Ma 05-04 Pasen, geen lessen 

Di 06-04 Deadline aanmelden ouderspreekuur via Magister 

Wo 14-04 Ouderspreekavond (10-minutengesprekken) 

Do 15-04 Ouderspreekavond (10-minutengesprekken) 

Ma 26-04 t/m vr 07-05 Meivakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Havo 5 

Januari 

Za 02-01 Zo 03-01 Schoolexamentrainingen op het Hoeksch Lyceum: Samen - examen 

Ma 04-01 Studiedag voor personeel, lesvrije dag voor leerlingen 
Inhaalmoment kwt uren en inhaalmoment SE’s 1e SE week  

Di 05-01 tm vr 8-01 40-minutenrooster, lessen op school volgens normale rooster 

Ma 11-01 t/m di 19-01 SE-week 2 

Ma 25-01 en di 26-01 Inhaalmoment SE-week 2 

Ma 25-01 Kijk- en Luistertoets Frans 

Wo 27-01 Cijfers bekend in Magister na 12.00u 

Vr 29-01 Kijk- en Luistertoets Duits 

Zo 31-01 Deadline aanmelden herkansing voor 23.59u 
 

Februari 

Ma 01-02 Kijk- en Luistertoets Engels 

Do 04-02 1e Herkansing SE 1e t/m 3e lesuur, daarna les volgens rooster 

Vr 05-02 Inleveren PWS 

Ma 08-02 40-minutenrooster t/m 6e lesuur 

 Cijfers herkansingen bekend in Magister na 12.00u 

Ma 15-02 en di 16-02 Voorstelling musical in aula 

Ma 15-02 t/m vr 19-02 Begeleidingsgesprek 5 PWS (voorlopige eindbeoordeling) 

Ma 22-02 t/m vr 26-02 Voorjaarsvakantie en wintersportreis 

 

Maart 

Ma 15-03 t/m di 23-03 SE-week 3 

Do 25-03 Inhaalmoment SE-week 3 1e t/m 3e lesuur 

Ma 29-03 Cijfers bekend in Magister na 12.00u 

Di 30-03 Deadline aanmelden 2e + 3e herkansing voor 23.59u 

Wo 31-03 40-minutenrooster t/m 6e lesuur 
 

April 

April/Mei (n.t.b.) Examentrainingen “Samen Examen” in weekenden 

Do 01-04 2e Herkansing SE 1e t/m 3e lesuur, daarna les volgens rooster 

Vr 02-04 Goede Vrijdag, lesvrije dag voor leerlingen 

Ma 05-04 Pasen, geen lessen 

Di 06-04 3e Herkansing SE 1e t/m 3e lesuur, daarna les volgens rooster 

Ma 26-04 t/m vr 07-05 Meivakantie 
 


