Al voor je eerste schooldag …
We kennen je eigenlijk al voordat je bij ons
op school komt. Voor de zomervakantie heb
je al kennis gemaakt met je mentor en je
nieuwe klas. Zo kan je relaxed met vakantie.
Na de vakantie begeleiden we jou vanaf de
eerste schooldag ‘hoogstpersoonlijk’.
En ook fijn: jij hebt je klasgenoten al eerder
ontmoet. Je leert elkaar beter kennen tijdens
de eerste drie schooldagen. Dat zijn de
introductiedagen. De eerste vriendschappen
worden dan al gesloten. Zo zorgen we ervoor
dat Hofstad Lyceum al direct heel vertrouwd
voelt.

Een lichtere boekentas
Onze lessen duren 70 minuten. Daardoor
heb je minder vakken op een dag
en dus ook een lichtere boekentas!

Hier heb je
maximaal
6 vakken
op een dag.

Ik wist al in
groep 7 dat ik
kinderoncoloog
wil worden.

LEERLINGENMIDDAG GYMNASIUM EN TTO WOENSDAG 16 JANUARI 2019 14.15 - 16.15 UUR
LEERLINGENMIDDAG HAVO EN VWO WOENSDAG 23 JANUARI 2019 14.00 - 16.00 UUR
OPEN HUIS ZATERDAG 26 JANUARI 2019 11.00 - 14.00 UUR

Open Huis
en informatie 2019
WOENSDAG 16 januari 2019

Leerlingenmiddag gymnasium/tweetalig onderwijs • 14.15 - 16.15 uur

DINSDAG 22 januari 2019

Informatieavond voor ouders • 19.30 uur

WOENSDAG 23 januari 2019

Leerlingenmiddag havo en vwo • 14.00 - 16.00 uur

ZATERDAG 26 januari 2019
Open Huis • 11.00 - 14.00 uur
Vanaf groep 7 wist ik al hoe mijn toekomst
eruit gaat zien. Ik koos niet alleen voor Hofstad
Lyceum omdat mijn moeder en veel van mijn andere
familieleden hier op school gingen, maar omdat
ik al weet wat ik daarna wil doen: studeren voor
kinderoncoloog. Dat komt omdat ik de film ‘Achtste
groepers huilen niet’ heb gezien. Vanaf dat
moment wist ik gewoon dat ik kinderen wil
helpen. Op het Hofstad Lyceum steunen ze mij in
mijn keuze. Als ik vragen heb kan ik altijd bij mijn
docent terecht en als zij zien dat ik iets moeilijk vind,
nemen ze zelf initiatief om ervoor te zorgen dat ik
het wel begrijp. Zo heb je echt het gevoel dat je iets
leert en niet alleen maar herhaalt wat er in de les
gezegd wordt. Als ik straks geneeskunde ga studeren
op de universiteit, hoop ik dat ze daar net zo lesgeven
als hier op Hofstad Lyceum. Dan weet ik namelijk
zeker dat ik echt een goeie kinderoncoloog word.

Krijg je een vwo-advies?

Welke vakken krijg je
bij ons in de brugklas?

Dan kom je in een vwo-klas, maar je kan ook
kiezen voor een extra uitdaging: gymnasium
en/of tweetalig onderwijs (TTO). In de
gymnasiumklas krijg je Latijnse en Griekse
cultuur. In de TTO-klas krijg je bij ruim de helft
van de vakken les in het Engels. Moeilijk?
In het begin zeker, maar je went er snel aan.
We horen graag tijdens een persoonlijk
gesprek wat jij wilt.

1 Nederlands			
10 techniek
2 Engels			
11 tekenen
3 Frans				12 handvaardigheid
4 geschiedenis			
13 muziek
5 aardrijkskunde		
14 lichamelijke opvoeding
6 levensbeschouwing		
15 talentuur
7 biologie			
16 studie- en mentorles
8 wiskunde			
17 antieke cultuur
9 informatica			
(gymnasiumbrugklas)
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WOENSDAG 6 februari 2019

Test tweetalig onderwijs • 14.15 - 15.45 uur
uiterlijk dinsdag 5 februari telefonisch aanmelden voor de test)

HAVO / VWO / GYMNASIUM
2019 - 2020

Op Hofstad
Lyceum leer
je voorbij je
eigen grenzen
te kijken.
Hofstad Lyceum
Colijnplein 9
2555 HA Den Haag
070-368 76 70
info@hofstadlyceum.nl
www.hofstadlyceum.nl
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Hou jij van techniek?

Computers op school

Als je meer kunt

Dan kun je bij ons een hoop leren. Je kan
namelijk lid worden van de AV-ploeg en helpen
met licht- en geluidtechniek of meedoen aan
de First LEGO League in ons LEGO-team.

Je ziet bij ons in het gebouw heel veel computers. Die
gebruiken we in de lessen, maar ook na schooltijd kun je er
in de mediatheken gebruik van maken. Ook handig: je
rooster en je huiswerk kun je vinden in Magister, via de app
of de website.

Als het je allemaal wel makkelijk afgaat, dan
is het Plusproject misschien iets voor jou.
Je gaat dan samen met een klasgenoot een
eigen onderzoekje opzetten. Je wordt daarbij
geholpen door een docent. Op het eind
van het schooljaar worden de resultaten
gepresenteerd aan ouders en andere
geïnteresseerden. Zo krijg jij een plusje
achter je naam.

Tijd voor een feestje!

Met LEGO
bouw ik
aan mijn
toekomst.

Ben jij sportief?
Wil je meer sporten dan alleen in de
gymles? Dat kan! Na school kan je o.a.
meedoen met voetbal en volleybal of
trainen met ons schaatsteam in de Uithof.
Ook hebben we een Talentuur Sport en
Hofstad EXTRA Sport.

Iedereen heeft talent
In de brugklas heb je een Talentuur in je
rooster. Je kan hierbij kiezen uit bijvoorbeeld
honkbal, boogschieten, zelfverdediging,
streetdance, EHBO of fotografie. Zo kun je
ontdekken waar je misschien wel heel goed
in bent.

Sta jij straks
ook in de spotlights?
Ook komend schooljaar spelen, zingen en
dansen leerlingen van alle klassen in de
musical. Straks kan jij daar ook op het podium
staan! Of lijkt het je leuker om mee te spelen
in de musicalband? Musicals die de laatste
jaren opgevoerd werden op Hofstad Lyceum:
o.a. The Blues Brothers, Belle en het Beest,
Jungle Book, The Wiz en Frozen. In 2019
volgt Mamma Mia!

Met Halloween, Kerst en aan het einde van het schooljaar
organiseren we samen met een groep leerlingen gezellige
schoolfeesten. Wil jij meedenken over de feesten of weet jij
als DJ met jouw muziek de dansvloer vol te krijgen? Meld je
dan aan bij de SOOS-commissie!

Het fijne aan Hofstad Lyceum is dat ze iedereen
hier heel goed kennen. In het begin was dat best
wel wennen, want toen ik binnenkwam, waren er
leraren die me gelijk bij mijn voornaam noemden.
Ze gaan bijvoorbeeld voordat je hier komt al praten
op de basisschool waar je vandaan komt, zodat ze
vanaf dag één weten wie je bent en wat je kan. En ze
houden ons altijd, elk schooljaar, goed in de gaten.
Dus toen tijdens het Harry Potter event, waar
iedereen verkleed rondloopt, mijn acteertalent
opviel, mocht ik op aanraden van mijn lerares
auditie doen bij de Musicalgroep. Nu ben ik één van
de twee brugklassers die binnenkort mag optreden
in de Octogoon. Wie weet word ik wel beroemd!
Dan kan mijn lerares tegen iedereen zeggen dat ze
mij heeft ontdekt.

Mijn lerares zag
talent in mij en
nu doe ik mee
aan de musical.
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Ik stotter. Dat heb ik altijd al gedaan. Daarom vind
ik het ook helemaal niet erg, het hoort gewoon bij
mij. Op de basisschool werd ik er nooit mee gepest.
Dat zocht ik dus ook in een middelbare school. Op
Hofstad Lyceum hebben ze er vanaf de eerste dag
rekening mee gehouden. Meneer Van Nispen bijvoorbeeld heeft mij vanaf het eerste moment onder
zijn hoede genomen. En omdat ik dol ben op aardrijkskunde, heeft hij me geholpen toe te treden tot
de Unesco groep. Daar leer ik verder te kijken dan
onze eigen landsgrenzen. We gaan binnenkort op
uitwisseling naar Engeland. Ik kom dan natuurlijk
terug met allemaal mooie verhalen. En ondanks dat
ik stotter, weet ik zeker dat meneer Van Nispen ze
allemaal wil horen.

Na mijn
uitwisseling
kom ik terug
met allemaal
verhalen.

Hofstad EXTRA
Ben jij een leerling die graag met sport of
muziek bezig is? Of ben jij creatief? Dan zijn
de programma’s van Hofstad EXTRA
misschien wat voor jou!
Op vrijdagmiddag na schooltijd volg je dan
allerlei bijzondere workshops, bijvoorbeeld
golfsurfen bij Hofstad EXTRA Sport en
druktechniek bij Hofstad EXTRA Kunst.
Bij Hofstad EXTRA Muziek maak je samen
muziek in een band.

Mijn doel is:
meedoen aan
zoveel mogelijk
activiteiten.

Ik heb een oudere zus van 23 en die studeert in
Engeland. Ik zelf weet echt nog niet wat ik later wil
gaan doen. Misschien ook wel iets met Engels, maar
dat kan net zo goed ook iets met economie op de
Erasmus Universiteit zijn. Mijn ouders willen wel dat
ik later een goede toekomst krijg. Dat snap ik best
wel. Daarom ligt mijn focus nu op school en doe ik
mee aan allerlei activiteiten. Op Hofstad Lyceum
doen ze veel extra dingen en kijken ze verder dan
alleen de standaard vakken die je op iedere andere school krijgt. Zo houd ik voor mijzelf alle opties
open. Door het vwo te doen kan ik altijd nog kiezen
om te gaan studeren. En met een 8.2 gemiddeld,
denk ik dat die mogelijkheid er echt wel inzit.

25
UNESCO
opent voor
mij veel
deuren.

Computers op school

UNESCO
Hofstad Lyceum is een UNESCO-school.
Dat betekent dat we tijdens én buiten de
lessen veel aandacht besteden aan Vrede
en mensenrechten, Intercultureel leren,
Wereldburgerschap en Duurzaamheid. Er is
een actieve UNESCO-leerlingengroep met
veel activiteiten. Daarnaast werken we
samen met diverse buitenlandse scholen.

Op Hofstad Lyceum zitten meer leerlingen dan op een
basisschool. Dat willen we goed organiseren en daarom
hebben we duidelijke schoolregels. Wij houden bijvoorbeeld
niet van pesten! Als we ervan horen pakken we dat direct aan.
Wij vinden dat al onze leerlingen zich thuis moeten kunnen
voelen op Hofstad Lyceum, ongeacht geloof, huidskleur en
geaardheid. Daarom krijg je bij ons in alle klassen het vak
levensbeschouwing waar je veel leert over verschillende
godsdiensten. Ook is er een GSA (Gender & Sexuality Alliance)
en een actieve leerlingenraad die zich beide inzetten voor
een prettige sfeer in de school. Eenheid en diversiteit gaan
hand in hand.
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