
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorwoord 

Hierbij presenteren we de tweede kersteditie van onze 
afdelingskrant. Voor mijn gevoel al een echte traditie, 
waarmee het begin van de kerstvakantie en het 
nieuwe jaar wordt ingeluid. Het jaar 2023 brengt mij in 
ieder geval een nieuwe scheurkalender. Met de vorige 
scheurde ik dwars door de Hoeksche Waard heen, die 
van 2023 is van Meester Mark. Altijd leuk om de soms 
verrassende antwoorden van leerlingen te zien. 
Meestal zijn ze erg grappig, maar vaak zetten ze je 
ook aan het denken omdat ze vanuit een heel andere 
gedachtegang komen. Deze afdelingskrant staat 
eigenlijk ook vol met voorbeelden waarbij we vanuit 
een ander perspectief iets zien, ervaren, daar een 
mening over vormen en ons ontwikkelen. Mooi dat 
dan kan! 
Overigens stond mijn oudste zoon ooit ook in een 
boek van Meester Mark. We vonden in een werkboek 
van school een antwoord van hem waarin hij vrij 
duidelijk en onderbouwd  aangaf nooit voor de klas te 
willen staan. Hoewel mijn vrouw en ik openstaan voor 
andere ideeën, begrijpen we dit nog steeds niet. Het 
is namelijk de mooiste baan van de wereld! Gelukkig 
wordt ook hij in 2023 een jaartje wijzer en verandert 
dit vast nog wel. Ik wens jullie allen ook een jaar vol 
wijsheid en ontwikkeling toe! 
    
Evert Pegels 

 
 
Excursies & Activiteiten 
 
Paarse Vrijdag  
 

 
 

 

 

 
 
Studiekeuze-evenement havo 5 / vwo 6 
Op donderdag 13 oktober vond er een studiekeuze-
evenement plaats voor alle leerlingen in havo 5 en vwo 6, 
georganiseerd door mw. Driever en mw. Lagendijk. De 
examenleerlingen konden verschillende voorlichtingen 
bijwonen, verzorgd door diverse instanties (politie, 
defensie, hogescholen) en zelfs door oud-leerlingen. Er 
was ook een algemene voorlichting over alles wat met 
studeren te maken heeft. Daarnaast was er de 
mogelijkheid om kennis te maken met hogescholen en 
universiteiten bij de kraampjes in de stenen hal en 
garderobe. Onder andere de universiteiten van Leiden, 
Delft en Wageningen waren aanwezig; van de hbo-
instellingen stonden onder andere de hotelschool, HALO 
en InHolland op deze opleidingenmarkt. Al met al was dit 
een ontzettend geslaagde en gezellige avond. Het was de 
eerste keer dat wij deze avonden organiseerden en hij was 
zeker voor herhaling vatbaar! 

  

  

 



 

 
 
 
Sintpoëzie op het Hoeksch Lyceum 
 

We hoorden 5 december geklop op onze deur  
en roken de heerlijke pepernoten geur. 

Het was Sinterklaas, hij kwam weer op bezoek,  
met zijn grote rode boek! 

Hij deelde aan de leerlingen wat lekkers uit. 
En vertrok daarna weer stilletjes met zijn schuit. 

 

 
 
Sinterklaasviering vwo 4 
Super enthousiast hebben de vwo 4 klassen, 
net als tijdens de start van het schooljaar, het 
tegen elkaar opgenomen. In twee helften per 
klas hebben ze dit keer drie Sinterklaselijke 
wedstrijden gespeeld waarin onder andere 
creativiteit, behendigheid en oplossend 
denkvermogen aan bod kwamen. Natuurlijk 
onder het genot van een glaasje frisdrank en 
wat strooigoed! Tijdens de eerste activiteit 
moesten de leerlingen bij de inpakrace een 
cadeau voor elk van de mentoren inpakken en 
er een bijpassend gedicht bij schrijven. Erg 
lange gedichten zaten er niet tussen, wel hele 
creatieve. Rustgevend was het zeker! Koud 
was het buiten toen ze tijdens de zak-van-
sinterklaaslooprace estafette zo snel mogelijk 
een cadeau van de ene naar de andere kant 
moesten brengen.  
 
 
 
 
 
 

 

 
“Last but not least”, werden ook de hersens geprikkeld. 
Aan de leerlingen was de taak Piet te helpen de juiste 
cadeaus in de juiste schoen te stoppen aan de hand van 
een logicapuzzel! Aansluitend hebben de klassen (nu niet 
meer gemengd) het sinter-klaasdobbelspel gespeeld. 
Spannend vonden de leerlingen dat nog wel een beetje 
😊.  
 
De mentoren van 4 vwo 
 
 
Sinterklaasviering V3C 
Ook het lokaal van V3C wist Sint te bereiken.  
In plaats van tekst is hier een foto van dit festijn te 
bekijken:  
 

 
   



 

 
 
 VWO 5 Excursie Rotterdam CKV 

  



 

 

 
Dag van de Franse taal 
Dinsdag 15 november was het Hoeksch Lyceum 
weer in Franse sferen. De dag van de Franse taal 
werd wederom gevierd met de Franse driekleur 
veelvuldig in beeld. In de lessen Frans van deze dag 
werd bijzondere aandacht besteed aan de rol van 
het Frans in de wereld, met name in Franstalig Afrika 
waar meer Frans gesproken wordt dan waar ook ter 
wereld. In de bovenbouwklassen havo en vwo was 
een collega te gast, die veel samenwerkt met 
organisaties in landen in de Sub Sahara, o.a. 
Burkina Faso, Benin, Ivoorkust en Togo. De 
verschillen, maar met name de overeenkomsten, 
tussen mensen hier en daar werden al snel duidelijk. 
Ook daar heeft iedere jongere een mobieltje en een 
scooter. Ook kwam een vertaalster Frans in 
opleiding bij ons in de lessen kijken hoe de dag van 
de Franse taal werd vormgegeven met liedjes van 
o.a. Claude (de Nederlandse Stromae uit 
Enkhuizen), collages maken over Franstalige landen 
in Afrika, lesson-ups over Frans kiezen (klas 3) en 
Parijs (klas 4), etc.. En tout, c’était une journée bien 
réussie ! 
 
Bezoek Leiden Biologie 4 vwo 
Op 18 november hebben de leerlingen van vwo 4 
een bezoek gebracht aan Rijksmuseum Boerhaave 
en de Oude Sterrewacht. Tijdens deze dag was er 
veel aandacht voor de fundamenten van 
natuurwetenschappelijk onderzoek. De ‘W’ van het 
vwo wordt hiermee onder de aandacht gebracht. In 
het Rijksmuseum Boerhaave kregen de leerlingen 
een rondleiding langs de enorme collectie van 
uitvindingen die een belangrijke rol hebben gespeeld 
in de geschiedenis van de wetenschap zoals de 
planetaria, telescopen, de eerste microscopen, de 
‘ijzeren long’ en de eerste kunstnier. Ook werd er 
een minicollege bijgewoond in het anatomisch 
theater. Uiteindelijk hebben de leerlingen zich 
verdiept in één van de uitvindingen uit de zaal 
‘Ziekte en Gezondheid’ om de bevindingen 
vervolgens te presenteren in de klas.  
Na de gezellige lunch werd er een bezoek gebracht 
aan de Oude Sterrewacht. Dit is de oudste 
bestaande universitaire sterrenwacht ter wereld. 
Zeer kundige masterstudenten van de Universiteit 
Leiden verzorgden de rondleidingen.  
 
Paul den Hartog & Martin Braber, docenten biologie 
 
 

 
 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
Tijdens de eerste periode van het schooljaar maken de 
leerlingen bij biologie in vwo 4 kennis met een inleiding in 
de wetenschap. Het doen van onderzoek middels 
practica is een belangrijk onderdeel van de lessen. 
Steeds worden alle fases van natuurwetenschappelijk 
onderzoek doorlopen. De leerlingen vormen zelf een 
hypothese (verwachting vooraf), maken een werkplan en 
voeren een onderzoek uit. Achteraf wordt er aan de hand 
van resultaten een conclusie getrokken. Even belangrijk 
is de discussie waarbij kritisch gekeken wordt naar de 
proefopstelling en de uitvoering van het onderzoek. 
Hieruit kan eventueel een nieuwe hypothese voortvloeien. 
 
Op de foto’s is te zien hoe leerlingen een 
verdunningsreeks maken van een zoutoplossing. In het 
bijbehorende onderzoek werd onderzocht wat de 
osmotische waarde van aardappelstaafjes is.  
 
Martin Braber, docent biologie 

 

 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planning 

Kerstvakantie 

Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari  

SE-week II - VWO 6 

Vanaf maandag 16 januari 

Open huis  

Vrijdag 3 februari 

Voorstelling musical  

Maandag 20 en dinsdag 21 februari  

Voorjaarsvakantie 

Zaterdag 25 februari 2022 t/m zondag 5 maart  

SE-week III / Toetsweek II 

Vanaf maandag 13 maart 

Goede vrijdag/Pasen 

Vrijdag 7 april 2022 t/m maandag 10 april  

Meivakantie 

Zaterdag 22 april 2022 t/m zondag 7 mei  

Reisweek 5 vwo 

Maandag 8 mei 2022 t/m vrijdag 12 mei  

CE Tijdvak I (uitslag 14 juni) 

Donderdag 11 t/m maandag 26 mei 

Hemelvaart 

Donderdag 18 mei 2022 t/m zondag 21 mei   

Pinksteren 

Maandag 29 mei  

Toetsweek III 

Maandag 12 t/m vrijdag 16 juni 

CE Tijdvak II (uitslag 6 juli) 

Maandag 19 t/m vrijdag 30 juni  

Diploma-uitreiking 

Donderdag 6 juli 

Zomervakantie 

Vanaf zaterdag 8 juli  
 

 
 
 
 

 
 
 
Teamleider, Decaan & Mentoren 2022-2023 
 
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. B. Lems / 
b.lems@hoekschlyceum.nl 
mentor V3b 

- Mevr. H.F. Koffeman/ 
h.koffeman@hoekschlyceum.nl 
mentor V3c 

- Dhr. A. Nieuwkoop / 
a.nieuwkoop@hoekschlyceum.nl 
mentor V4a 

- Dhr. T.P.A. Uijtdewilligen / 
t.uijtdewilligen@hoekschlyceum.nl 
mentor V4b 

- Dhr. D. Boom / 
d.boom@hoekschlyceum.nl 
mentor V4c 

- Mevr. M. Lagendijk MA / 
m.lagendijk@hoekschlyceum.nl 
mentor V5a 

- Mevr. Ir. J.M. le Clercq/ 
j.leclercq@hoekschlyceum.nl 
mentor V5b 

- Dhr. Drs. A.W. Otte/ 
a.otte@hoekschlyceum.nl 
mentor V6a 

- Mevr. Drs. M. Neleman/ 
m.neleman@hoekschlyceum.nl 
mentor V6b 

 
 

Adres 
Hoefsmid 1 
3263 CC Oud-Beijerland 
Telefoon: 0186 - 61 75 22 
Bij ziekte: 0186 - 72 81 30 
Website: www.hoekschlyceum.nl 
Email: info@hoekschlyceum.nl 
 


