Voorwoord
Hierbij presenteren we met trots onze allereerste vwoafdelingskrant. Al langer publiceren de mavo en de
havo een krantje met allerlei informatie en leuke foto’s,
hier konden wij natuurlijk niet op achterblijven.
Mijn idee was dit te schrijven met op de achtergrond
het geluid van een gewone schooldag. Helaas is de
school erg rustig en moet ik mij vermaken met ruim
1200 chocoladekerstkransjes die al ingekocht waren
voor de kerstactiviteiten deze week. Hoe graag hadden
ik en mijn weegschaal dit gewoon uitgedeeld deze
week. Gelukkig lopen hier nog wat examenleerlingen
rond, die toch wat leven in het schoolgebouw brengen.
Wij zien de meeste van hen als eerste weer terug in het
weekend van 8/9 januari, als Samen Examen hier op
school schoolexamentraining komt geven. Dit is een
vorm van extra ondersteuning die wij aanbieden na
twee coronajaren. Ik kan mij voorstellen dat jullie soms
niet weten wat er allemaal extra aangeboden wordt.
Daarom begint dit krantje met een opsomming van
diensten die wij nu extra aanbieden als ondersteuning.
Mochten jullie hier gebruik van willen maken, laat dit
dan vooral weten aan de mentor.
Nu aan het einde van dit stukje is het voor mij ook tijd
om de chocoladekruimels van mijn bureau te vegen en
mij op te maken voor de kerstvakantie. Namens het
hele team vwo wens ik jullie een goede kerstperiode
toe en al het goeds in 2022. We zien alle leerlingen
graag weer snel en in goede gezondheid terug!
Evert Pegels
Ondersteuning
Studievaart
Een groep van maximaal tien leerlingen krijgt per week
drie uur begeleiding van de Studievaartcoach. De
begeleiding bestaat uit coachingsgesprekken, hulp bij
het plannen en organiseren van het huiswerk,
aanreiken van geheugentechnieken, leren maken van
samenvattingen en stimuleren van het werken met
online oefenprogramma’s. De groep krijgt ook drie uur
per week aansluitend huiswerkbegeleiding. Er wordt
gewerkt met het eigen huiswerk.
Tijdens de leerlingbespreking bespreken de mentoren
en de teamleider welke leerlingen deel mogen nemen
aan de module. Hierbij wordt voornamelijk gekeken
naar de motivatie en de mogelijkheden die de leerling
heeft om de cijfers op te halen. Er is geen bijdrage van
de ouders/ verzorgers noodzakelijk. Het aantal
plaatsen is beperkt, dus alleen de meest kansrijke en
meest gemotiveerde leerlingen kunnen deelnemen.
Ouders en leerlingen kunnen bij de mentor hun
interesse voor dit traject kenbaar maken.

Samen-Examen
Wij bieden onze eindexamenleerlingen naast de
gebruikelijke schoolexamenvoorbereidingen door de
docenten van het Hoeksch Lyceum, dit schooljaar de
mogelijkheid schoolexamentrainingen te volgen bij SamenExamen. Dit doen wij voor SE-week 1 en 2 en de CEperiode. Het team van Samen-Examen bestaat uitsluitend
uit bevoegde docenten die jarenlang ervaring hebben met
de centraal schriftelijke examens van hun vak. Het zijn
docenten, die uitstekende examenresultaten behalen,
precies weten wat van leerlingen op de school- en centraal
examens gevraagd wordt, die de valkuilen kennen en in
staat zijn maatwerk te leveren. De trainingen vinden plaats
op het Hoeksch Lyceum. Het Hoeksch Lyceum zorgt voor
de bekostiging van de trainingen. Er is dus geen bijdrage
van de ouders/verzorgers noodzakelijk.
Online Slagen
Het Hoeksch Lyceum heeft voor alle eindexamenleerlingen
het programma onlineslagen.nl aangeschaft. De leerlingen
krijgen binnen het programma toegang tot alle faciliteiten
van alle vakken. We verwachten dat dit een goede methode
is om de leerlingen, naast de lessen en ondersteuning van
de docenten, te helpen bij het onder de knie krijgen van de
benodigde kennis van elk vak. De online trainingen bevatten
o.a.:
• Uitlegvideo’s, samenvattingen en begrippenlijsten
• Oefenomgeving met stap voor stap uitleg
• Toetsen en oefenexamens
• Inzicht in leerprestaties
• Chat ondersteuning (vanaf 1 April)

versnellen van een vak. Ook is het mogelijk om een
UIL-traject af te sluiten voor bijvoorbeeld het volgen
van een Pre-University programma in 4 of 5 vwo.
Mocht hier interesse voor zijn, dan kan er contact
worden opgenomen met mevrouw Le Clercq, onze
decaan of de teamleider.
Excursies
Helaas kan er niet veel doorgaan aan excursies.
Gelukkig kon 6 vwo wel op bedrijfsbezoek bij VOPAK.
Hieronder een verslag van dit bezoek.
Flexuren
Sinds de herfstvakantie bieden wij flexuren aan.
Deze flexuren zijn ingesteld om leerlingen naar
eigen behoefte extra ondersteuning aan te
bieden. Bij het begin van dit traject hebben we alle
leerlingen verplicht om flexuren te volgen. De
derde klassen zijn verplicht om één uur per week
te volgen, de klassen vier t/m zes volgen twee uur
per week. Inmiddels heeft een flink aantal
leerlingen een ontheffing verdiend, doordat zij al
veel lesuren volgen of omdat alle cijfers een 6,0
of hoger zijn. We merken dat de v-uren nog niet
door iedereen ingezet worden. Wij adviseren
leerlingen hier vooral gebruik van te maken. Het
is een kans om gratis bijles door bevoegde
docenten hier op school te krijgen.
UIL-Traject
De voorgaande punten hadden allen betrekking
op het ophalen van de studieresultaten.
Misschien is dit voor jou of uw zoon of dochter
helemaal niet nodig en is er juist behoefte aan
verbreding, verdieping of verbinding. Dit zijn
namelijk de drie pijlers van ons nieuw
beleidsplan
voor
(hoog)begaafden.
We
onderzoeken dit jaar hoe we de ondersteuning
aan deze groep leerlingen kunnen verbeteren.
Sinds dit jaar is mevrouw Le Clercq gevraagd
om dit beleid mede op te stellen en te
coördineren. Op dit moment volgen al 16
leerlingen een zogenoemd UIL-traject, waarin
afspraken zijn gemaakt over het volgen van een
extra vak of het

VOPAK – Bedrijfseconomie vwo 6
Woensdag 24 november heeft een delegatie van het
bedrijf Vopak, onder leiding van Rik van Hal en Nikki
Schutte, op het Hoeksch Lyceum een kick-off
gegeven voor een samenwerking. De leerlingen uit 6
vwo, met het vak bedrijfseconomie, werden gevraagd
om advies te geven in de vorm van presentaties. Er
waren vier thema’s, namelijk diversiteit in het
personeelsbestand,
investeren
d.m.v.
een
aandelenemissie, duurzaamheid en het toevoegen
van een nieuwe duurzame opslagmethode aan de
bestaande portefeuille van Vopak. Gedurende het
proces hebben de leerlingen meerdere keren online
contact gehad met een mentor vanuit het bedrijf.
Maandag 13 december hebben de leerlingen van het
Hoeksch Lyceum een rondleiding per bus gekregen
over de Europoort Terminal van Vopak. Het
spannendste deel vond plaats in een zaal bij het
Educatief Informatie Centrum. Hier hebben de
leerlingen hun adviezen gedeeld tegenover een panel
juryleden bestaande uit Vopak personeel van
verschillende afdelingen.
De winnaars van de dag waren Danique Vermaas,
Britt van der Voorden, Lise van Velzen en Lotte van
Donge. Deze leerlingen kwamen met zeer praktische
adviezen hoe Vopak de diversiteit in het
personeelsbestand kan bevorderen. Het winnende
groepje ontving een bioscoopbon en een certificaat.
Het Hoeksch Lyceum is erg blij dat een bedrijf als
Vopak zich openstelt voor middelbare scholieren en
ze deze enorm leerzame ervaring wil meegeven.
Namens Bas Engelsma en Franck Ballieux

Planning*
Kerstvakantie
Zaterdag 25 december t/m zondag 9 januari
SE-week II - VWO 6
Maandag 17 t/m dinsdag 25 januari
Voorstelling musical
Maandag 21 en dinsdag 22 februari
Voorjaarsvakantie
Zaterdag 26 februari 2022 t/m zondag 6 maart
SE-week III / Toetsweek II
Maandag 14 t/m dinsdag 22 maart
Goede vrijdag/Pasen
Vrijdag 15 april 2022 t/m maandag 18 april
Start PWS – VWO 5
Dinsdag 19 april
Meivakantie
Zaterdag 23 april 2022 t/m zondag 8 mei
CE Tijdvak I (uitslag 9 juni)
Donderdag 12 t/m maandag 30 mei
Hemelvaart
Donderdag 26 mei 2022 t/m zondag 29 mei
Pinksteren
Maandag 6 juni
CE Tijdvak II (uitslag 1 juli)
Maandag 13 t/m vrijdag 24 juni
Toetsweek III
Maandag 13 t/m vrijdag 17 juni
Hoeksch Lyceum’s Got Talent
Donderdag 23 juni
CE Tijdvak III (uitslag 14 juli)
Dinsdag 5 t/m vrijdag 8 juli
Zomervakantie
Zaterdag 9 juli 2022 t/m zondag 21 augustus

*Onder voorbehoud

Teamleider, Decaan & Mentoren
Teamleider
- Dhr. E.J. Pegels MSc /
e.pegels@hoekschlyceum.nl
atheneum/gymnasium klas 3 t/m 6

Decaan
-

Mevr. M. Lagendijk MA /
m.lagendijk@hoekschlyceum.nl
atheneum/gymnasium klas 3 t/m 6

Mentoren
- Mevr. M. Malgrom-Brouwer/
m.malgrom@hoekschlyceum.nl
mentor V3A
- Dhr. T.P.A. Uijtdewilligen /
t.uijtdewilligen@hoekschlyceum.nl
mentor V3B
- Mevr. H.F. Koffeman/
h.koffeman@hoekschlyceum.nl
mentor V3C
- Mevr. S.M. Klein/
s.klein@hoekschlyceum.nl
mentor V4A
- Dhr. Drs. A.W. Otte/
a.otte@hoekschlyceum.nl
mentor V4B
- Mevr. Ing. J.M. le Clercq/
j.leclercq@hoekschlyceum.nl
mentor V4C
- Dhr. Drs. W. van Hest /
w.vanhest@hoekschlyceum.nl
mentor V5A
- Mevr. R.S. Guyadeen/
s.guyadeen@hoekschlyceum.nl
mentor V5B
- Mevr. K. van Ginkel/
m.malgrom@hoekschlyceum.nl
mentor V5C
- Mevr. Drs. C.H.W.M. Wassenaar/
c.wassenaar@hoekschlyceum.nl
mentor V6A
- Mevr. M. Neleman/
m.neleman@hoekschlyceum.nl
mentor V6B
- Dhr. P.R. den Hartog/
p.denhartog@hoekschlyceum.nl
mentor V6C
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