
Wat gebeurt er op de mavo van het Hoeksch Lyceum 

Geachte ouders/verzorgers,  

In deze bijzondere tijd waarin het “oude normaal” niet meer vanzelfsprekend lijkt te zijn, zetten wij met onze  

mavo-kerstkrant graag een aantal leerlingen in het zonnetje.  

De krant ontvangt u ook rond Pasen en aan het einde van het schooljaar.  

Namens het mavo-team wensen wij u een gelukkig en vooral gezond 2021 toe.  

Met vriendelijke groet,  

S.Franken  

MAVO-KERSTKRANT 2020 

Cambridge 

Een goede beheersing van de Engelse taal is te-

genwoordig geen overbodige luxe. Veel van onze 

leerlingen komen later terecht in banen waar veel 

Engels wordt gesproken. Al onze leerlingen krij-

gen in de brugklas Cambridge-onderwijs aange-

boden. De Cambridgelessen richten zich op de vijf 

vaardigheden die tijdens de Cambridge examens 

worden getoetst (reading, writing, speaking, liste-

ning en ‘use of English’). Inmiddels hebben al veel 

leerlingen van onze school het zo gewenste Cam-

bridge certificaat in hun bezit, zo ook Mahir, die 

we toch graag even apart vermelden. Mahir is 

een leerling van onze mavo-afdeling die het Cam-

bridge-examen op havoniveau heeft behaald! 

Trots op!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mahir Abdulkadir uit M4c met zijn certificaat 

Uit het vak 



Leerlingen die uitzondelijk goed presteren, kunnen 

een Topkaart verdienen. Met deze Topkaart mo-

gen ze een les per week skippen als de docent 

daarmee akkoord gaat.  

 

 

Er zijn een aantal toppers op onze mavo-afdeling!  

Jasmine Dekker (M2b) laat hier in het kantoor van de heer 

Franken haar Topkaart zien. 



Isabelle Boer (M3a) is ook in het trotse bezit van een       

Topkaart en zo te zien is ze daar ook heel blij mee!  

Stef Koorn (M3a) is dit jaar ook uitgegroeid tot 

een Topper. Goed bezig Stef! 



Jelle Fiere heeft zijn Topkaart zelfs al een 

keer ingezet! 

M3C heeft ook twee toppers. 

Lieke Speldenbrink wilde toen natuurlijk niet 

achterblijven! Ze laat ons even zien dat ook zij 

een Topkaart heeft weten te scoren. 

 



In M3B hebben we 

ook een echte    

topper!  

Lychara Nibte (M3b) heeft haar 

topkaart verdiend!  

In mavo 4 zijn er geen Top-

kaarten, maar wel toppers.  

Deze jongeman is voorgedragen door 

mevrouw Weeda.  

Omdat we niet willen dat hij naast zijn 

schoenen gaat lopen, verklappen we zijn 

naam niet. Het begint met een A. 



BEELDENDE VORMING op de MAVO 

De Mavo leerlingen hebben tijdens de lessen Beeldende Vorming gewerkt met gipsverband.  

Tijdens de opdracht ‘Bijzonder plantje’ werd er zowel gewerkt met constructie technieken (onderliggend 

‘skelet’ van het plantje) als beeldhouwtechnieken ( het modelleren met gips). 

Lieve Knook uit M1b verwerkte zelfs licht 

in haar plantje. Volgens haar zeggen was 

ze geïnspireerd door de film Avatar die ze 

samen met haar vader heeft gekeken.  

Hieronder test ze haar lichtjes.  

Elektronica en gips/water...het kan! 



“Bijzonder plantje” (vervolg) 

Lieve Knook uit M1b verwerkte zelfs licht 

in haar plantje. Volgens haar zeggen was 

ze geïnspireerd door de film Avatar die ze 

samen met haar vader heeft gekeken.  

Hieronder test ze haar lichtjes.  

Elektronica en gips/water...het kan! 

Links: 

Jimmy uit M1a laat de 
basis zien van zijn  
gipsen plantje. 

Rechts: 

Zoë Visser uit M1b 
is geconcentreerd 
bezig. 

Tara van Holten M1B bezig met de onderlig-
gende constructie van het gipsen plantje. 

Ricardo Stooker uit M1b bezig met het model-
leren van het gipsverband 



De laatste weken zijn de mavo klassen ook bezig geweest om de POORT opdracht af te ronden. Hierbij 

moesten de leerlingen een hek solderen of puntlassen, de palen beeldhouwen met organische of geome-

trische vormen en de ondergrond schilderen.  

Melief Lanfermeijer uit M1a heeft helemaal door 
hoe je moet solderen. 

Solderen, houtbewerken en    
schilderen ... en dat allemaal in 1 
opdracht. 

Onder: 

Ghazak uit M1a heeft zich laten 
inspireren door een oud oer-
Hollands smeedijzeren boerderij-
hek. 



De mavo 2 klassen hebben gewerkt aan de opdracht STUKKIE 

VOOR STUKKIE.  

Hierbij werd een portret van een door hun gekozen “held” in 12 stukjes gedeeld. Ieder stukje werd met 

een bepaalde vergrotingsfactor nagetekend. De stukken moesten aansluiten aan de andere delen van 

het met Photoshop bewerkte portret. Er moest dus flink worden samen gewerkt.  

Een aantal groepen kozen voor Megamindy, 

Supergirl, Roy Lichtenstein, Messi of Billy 

Eilish. De jongens uit M2b kozen voor een 

portret van hun docent  dhr. Van Loo. 

Onder: 

“work in progress” van M2b 



LOB beroepentest 3 mavo  In 3 mavo werken de leerlingen in de LOB-

lessen met de methode Qompas.  

Eén van de onderdelen in dit programma is 

het maken van een beroepentest.  

Leerlingen kiezen voor de vragenlijst de 

test van niveau 3 en 4, de MBO-niveaus 

waar zij met hun uiteindelijke mavo-

diploma terecht kunnen komen.  

Er zijn leerlingen bij wie de test precies dat 

beroep aangeeft wat ze al voor ogen had-

den.  

Soms hebben leerlingen al helemaal voor 

zichzelf uitgestippeld welk beroep ze later 

willen gaan uitvoeren. Ze zijn dan verbaasd 

dat de uitslag van de test ook andere be-

roepen kan voorstellen. Zo krijgen leer-

lingen een goed beeld van hun kwaliteiten 

en interesses.  

De uitslag van de beroepentest blijft in het 

digitale dossier van de methode staan. 

Daarnaast krijgen de leerlingen een ge-

drukt exemplaar van de test.  



LOB beroepentest 3 mavo (vervolg) 


