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Het Hoeksch Lyceum heeft 

als één van haar kernwaar-

den ‘betrokken’ en dat geldt niet alleen 

voor de leerlingen op onze school, maar 

ook de wereld daarbuiten. In deze onzeke-

re tijden is het belangrijk dat wij omkijken 

naar de medemens en hulp bieden waar 

nodig. Daarom organiseerden we net als 

vorig jaar een inzamelingsactie voor de 

Voedselbank Hoeksche Waard. Steeds 

meer mensen maken immers gebruik van 

de voedselbank. Van 12 t/m 16 december  

hielden wij op het Hoeksch Lyceum een in-

zamelingsactie. Leerlingen konden in deze 

week houdbare producten inleveren op 

school. Fijn dat er weer zoveel producten 

zijn ingeleverd door onze leerlingen!  

 

Medewerkers van de voedselbank hebben de producten op vrijdag 16 december opgehaald.  

ACTIE voor 

De voedselbank 

Voor u ligt de havo kerstkrant 2022! 

Oud en Nieuw is altijd een favoriet moment om terug te blikken op het afge-
lopen jaar. In deze krant gaat u daar enkele voorbeelden van lezen. Het is een 
jaar geweest met nog steeds corona besmettingen en quarantaines, maar ge-
lukkig zonder coronamaatregelen. Wel merken we nog steeds de gevolgen 
van deze periode. Samen ondersteunen we onze leerlingen in deze bepalende 
fase in het leven. We bieden nog extra mogelijkheden: extra ondersteuning in 
plannen en organiseren van Studievaart, extra examentrainingen op de laat-
ste zaterdag en zondag van de kerstvakantie etc. We kijken uit  naar een mooi 
2023! Namens het hele havo team wens ik jullie een goede kerstvakantie en 
een gelukkig en gezond 2023 toe.   

Lennart van der Meer 

Teamleider 

havo  



Altijd al eens zelf een Boeing 737-NG willen besturen? Die mogelijkheid wordt in de nabije toekomst gere-
aliseerd op het Hoeksch Lyceum. Een team enthousiaste leerlingen uit havo 4&5 hebben de uitdaging 
aangenomen om een 737-NG vluchtsimulator te gaan bouwen. De leerlingen werken in hun vrijetijd aan 
dit project. Vaak op de donderdagmiddag in lokaal 217.  

De kick-off van dit project was eind vorig schooljaar en er is in de 
tussentijd al heel wat gebeurd. De planning van zo’n complex tra-
ject was op zich al een uitdaging. Tijdens de duur van dit project 
komen er dan ook verschillende vaardigheden aan bod die goed aansluiten bij de STEAM (Science, Tech-
nology, Engineering, Arts en Mathematics) vaardigheden. Aangezien dit een meer jaren project is, wordt 
er ook aandacht besteed aan projectmanagement en het ontwikkelen van documentatie. Het is natuurlijk 
erg belangrijk om volgende enthousiaste leerlingen een goed en duidelijk referentieboek te kunnen over-
handigen om zo verder te kunnen bouwen. 

 

Het leuke is om te zien dat elke leerling zo in staat is om de eigen talenten verder te ontwikkelen en de 
communicatieve vaardigheden te versterken. Zo wordt er bijvoorbeeld al gewerkt aan een Instagram pa-
gina om wat meer ruchtbaarheid te geven aan dit project. Daarnaast zijn er al contacten gelegd met be-
drijven voor eventuele sponsoring! Al met al een leuk en effectief team!  

Het enthousiaste team heeft al een deel 
van de MIP (Main Instrument Panel) klaar, 
waardoor ze nu verder kunnen gaan wer-
ken aan de elektronica en de interface 
naar de flight sim computer.  

Vind je het leuk om eens te komen kijken?  

Dhr. Van Osnabrugge 

 

Je kunt ons op donderdagmiddag vanaf 

15:15 uur vinden in lokaal 217.  

EEN BOEING 737-NG 

VLUCHTSIMULATOR BOUWEN! 
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Kennismaken  
met het HBO 

Paarse Vrijdag  

Elk jaar op de tweede vrijdag van december is het Paarse Vrijdag. Dit is een dag waarop de 

leerlingen, door het dragen van de kleur paars, hun solidariteit tonen met de LHBTQIA+ ge-

meenschap.  

Vrijdag 9 december heeft onze GSA-vereniging voor deze dag allerlei activiteiten  

georganiseerd. In de ochtend is er samen met de conciërge de regenboogvlag gehesen. 

Daarna was er tijdens de pauzes ruimte om nagels te lakken in alle kleuren van de regen-

boog en om een paars bandje om te doen. 
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Eind december 

2022  
De examenkandidaten zitten middenin de wedstrijd en 

de eerste helft is bijna gespeeld. Bijna 5 maanden 

buffelen zitten er op. Bloed-zweet &tranen en stress, 

heel veel stress. De corona-jaren zitten nog in de benen 

en lesuitval maakte het er niet makkelijker op. Tijd voor 

een moment van ontspanning, bezinning en opladen 

voordat de tweede helft zich aandient. Donderdag 15 

december besteedde H5c daarom een welkom blokuur 

aan het eten (zeg maar schranzen) van lekkere dingen 

van bakker Boender en de film Love, actually; een on-

weerstaanbare combinatie  . En dankzij de fantasti-

sche kanjers van de secties wiskunde en scheikunde, 

die alle lessen waar nodig hebben overgenomen, kun-

nen de kanjers van H5c (en die niet alleen) met een 

goed gevoel aan de tweede helft beginnen. 

In tegenstelling tot de Oranje leeuwen gaan 

de leeuwen van H5c die beker gewoon 

wél binnenhalen! #goclassof2023 

  

H5C 

Dit betekent voor ons als mentor van H5b en H5d dat alle 

leerlingen en docenten samen werken aan een goed eind-

resultaat komende zomer, waarbij iedereen zijn best doet 

en niet alleen voor zichzelf werkt maar ook rekening houdt 

met de anderen. 

De eerste SE week zit erop en de tweede komt er al weer 

aan, wat gaat de tijd snel! 

Wij zien dat iedereen nu weet wat er van hen verwacht 

wordt. Jullie zijn ook aan de slag gegaan met de “lastige” 

vakken. 

Voor bijna alle leerlingen is er eerst nog een examentrai-

ning in jullie vakantieweekend, zodat je straks helemaal op 

de schoolexamens bent voorbereid. 

Hopelijk kunnen jullie in de vakantie toch ook wel genie-

ten! 

Wij hopen dat voor iedereen een stijgende lijn zichtbaar 

wordt of het hoge niveau vastgehouden wordt. Veel suc-

ces en alvast een goede start voor het nieuwe jaar ge-

wenst  

Met vriendelijke groet, 

dhr. Gijben en dhr. Ballieux H5B&D 
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Mevr. Vlot 
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H3D     
een nieuw samengestelde klas met leerlingen uit allerlei verschillende klassen en scholen, 

dat is altijd even wennen. Ondertussen bijna kerst en iedereen is aan elkaar gewend. Op 

dit moment zijn we in HACO-lessen bezig met profielkeuze. Wat wil ik later worden, welke 

vakken vind ik leuk, wat is nu eigenlijk een hogeschool, waar wil ik studeren, help wat 

komt het dichtbij.  

Bij de lessen beeldende vorming is er hard gewerkt aan portretten en aan ideale schoon-
heid. Na zo lang tekenen en schilderen mag er eindelijk getimmerd en  

gezaagd worden. Wat waren we daaraan toe! 

Mevr. De Boer 

H3a 
In december heeft H3a zich tijdens de Haco les-
sen verdiept in hun profielkeuze. De leerlingen 
hebben uitgezocht welke profielen er zijn en ge-
keken welk profiel ze op dit moment willen 
doen. Hier hebben de leerlingen een presentatie 
van gemaakt. Een belangrijke keuze in leerjaar 3. 
Begin volgend jaar gaan we hier uiteraard mee 
verder zodat de leerlingen optimaal voorbereid 
zijn voor hun profielkeuze.  
Na een drukke periode richting het einde van het 
jaar met een toetsweek, projecten en verschil-
lende opdrachten kan H3a gelukkig nu genieten 
van twee weken kerstvakantie! 

Vriendelijke groet, dhr. Langendoen 

H5a 

Dit jaar is het belangrijkste jaar voor de leerlingen uit 
H5a. Er moet een keuze gemaakt worden voor een 
vervolgopleiding, maar allereerst moet natuurlijk het 
eindexamen gehaald worden! 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 extra uren gemaakt op school, open-
dagen worden bezocht,  meeloopdagen worden ge-
volgd 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 2023!  

Vriendelijke groet, mevr. Klaris  
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Op donderdag 13 oktober vond  
er een studiekeuze-evenement plaats voor alle  
leerlingen van 5 havo en 6 vwo met hun ouders, georganiseerd  
door mevr. Driever en mevr Lagendijk. Leerlingen konden verschillende voorlichtingen bi-
jwonen, verzorgd door diverse instanties (politie, defensie, hogescholen) en zelfs door oud-
leerlingen.  
De algemene voorlichting over studeren werd voor de havo verzorgd door de Hogeschool 
Rotterdam en voor het vwo door mevr. Lagendijk - decaan.  
In de stenenhal en garderobe was er de mogelijkheid om kennis te maken met hogescho-
len (o.a. de Hotelschool, HALO, InHolland) en universiteiten (o.a. Leiden, Delft, Wagenin-
gen). Al met al was dit een ontzettend geslaagde en gezellige avond. Het was de eerste 
keer dat wij deze avond organiseerden. Zeker voor herhaling vatbaar!  

VOORLICHTINGSAVOND EXAMENLEERLINGEN  
HAVO EN VWO 

Sportklaslessen  

In het derde jaar van de sportklas staan clinics cen-

traal. Leerlingen krijgen bijna alle lessen van ver-

schillende externe professionals uit de sportwe-

reld. Door veel verschillende sporten aan te bieden 

en sporten te doen waar leerlingen niet snel uit 

zichzelf mee in aanraking komen, hopen wij leer-

lingen een bredere kijk mee te geven op de Neder-

landse bewegingscultuur. Op dit moment krijgen 

de leerlingen lessen in boksen, klimmen, padel en 

tennis. In het nieuwe jaar zullen de leerlingen zich 

onder andere gaan voorbereiden op de triatlon. 
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Stelle Schipper is een leerling uit Havo 4.  

Sinds half november vaart zij gedurende 6 weken de Atlantische Oceaan 
over met de organisatie Masterskip. Stelle kwam zelf met de vraag of zij 
School@Sea zou kunnen volgen op het Hoeksch Lyceum. Een groot 
avontuur op zee waarin vrijwel elke dag de lesstof in de praktijk toege-
past kan worden. Daarnaast kan Stelle zich als persoon op deze unieke 
manier ontwikkelen. Een life changing event zou het zo maar kunnen 
worden! Daar wilden wij wel aan mee werken, op voorwaarde dat de 
leerstof zoveel mogelijk door zou kunnen lopen. Afspraken met betrek-
king tot planningen, huiswerk, toetsen etc. waren gemaakt en Stelle 
stapte op de boot. Intussen zijn ze over de helft en is het een waanzinnig 
reis! Er zijn wat strubbelingen (zeeziekte/storm) maar dat weegt niet op 
tegen alle toffe ervaringen zoals zwemmen midden op de oceaan, sail 
training, nieuwe vrienden maken en onderwijs in de praktijk brengen. 

We wensen Stelle nog een succesvolle voortzetting! 

Uit het vak – natuur, leven en  

technologie 
In het onderwijs is elke dag een beetje anders, maar vandaag 

toch een beetje meer dan normaal. Normaliter zou ik het vak 

Natuur, Leven en Technologie (NLT) geven voor de 4 havo en 5 

havo klassen. De nlt-lessen altijd wat praktischer ingesteld, wat 

wel een fijne afsluiting van de week is. Vandaag merk ik echter 

wat meer spanning, omdat mijn 5 havo leerlingen een echte 

reanimatiecursus aangeboden krijgen en ik wil graag dat dat 

goed gaat. Als al het materiaal in het lokaal staat, begint Jolan-

da Saarloos van de EHBO vereniging met de cursus voor de eer-

ste groep van 5 leerlingen. In het eerste gedeelte wordt de the-

orie uitgelegd en worden we meegenomen in alle stappen van 

de reanimatie. Vervolgens gaan we het zelf toepassen op pop-

pen. Spannend! In kleine stapjes en hardop denkend doorlopen 

we allemaal apart het reanimatieproces. Zeker in het begin is 

het nog best lastig om alle handelingen op de goede manier te 

doen, maar aan het einde weten we toch alle poppen te red-

den. Het was een mooie, zeer leerzame middag en ik ben 

enorm trots op mijn leerlingen dat ze zich zo goed hebben in-

gezet en allemaal een reanimatie-certificaat hebben behaald. 

Wat een toppers! 

Dhr. De Jonge  

FIJNEFEESTDAGEN 
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