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Het mooiste 
wat een school 
kan beloven.
Onze leerlingen vormen een fascinerend onderdeel van onze school en onze wereld. Zij zijn mede onze  
school. Daarom staan zij nu centraal in deze uitgave. Zij laten u kennismaken met de bijzondere school die  
Hofstad Lyceum is en wat de school doet. Het is hun echte verhaal. Geen opsmuk. Eerlijk en persoonlijk.   

Tijdens de middelbare schooltijd zetten onze leerlingen grote stappen op weg naar volwassenheid.  
Elke leerling doet dit op zijn of haar eigen manier. De één weet van meet af aan wat zij hierna wil worden:  
kinderoncoloog bijvoorbeeld. De ander heeft geen idee over zijn of haar toekomst, maar raakt enthousiast  
voor een vak, misschien wel economie. Sommigen worstelen nog met zorgen of zorgjes. Anderen zijn verbaasd 
over een nieuw ontdekt talent. De verschillen van leerling tot leerling zijn groot.

Wij willen onze leerlingen inspireren, ondersteunen en helpen waar nodig. Dan moet je een kind kunnen  
raken, vinden wij. Dan moet je als school heel persoonlijk gericht zijn, naar elke leerling. Dat doen we dan ook.  
Met ons hoofd en met ons hart. Samen met onze leerlingen boeken we daar geweldige resultaten mee. 
Het maakt ons aantrekkelijk voor leerlingen van maar liefst 53 nationaliteiten. Samen vormen zij en wij de  
wereld van Hofstad Lyceum, een heel persoonlijke wereld.

Hofstad Lyceum belooft het moeilijkste en het mooiste wat een school kan beloven: persoonlijke gerichtheid. 
Wij beloven dit met overtuiging, omdat we weten wat het doet voor onze leerlingen. Overtuig uzelf met hun 
persoonlijke verhalen over onze bijzonder persoonlijke school.

Hofstad Lyceum • Hoogstpersoonlijk

R.B.F. Grundeken • Rector



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.

In mijn hoofd 
ben ik nu al
kinderoncoloog.

Sem Schwatz • V1A



Van huis uit heb ik meegekregen dat je altijd voorbij je eigen grenzen moet kijken. Dus toen ik hier op  
school kwam, ging er een wereld voor mij open. Plotseling kon en mocht ik van alles: talen leren, vakken als 
scheikunde en natuurkunde, maar ook meedoen aan musicallessen of me verdiepen in de rechten van  
de mens in onze speciale Unesco groep. Eigenlijk wilde ik alles doen, met als gevolg dat je overal een beetje 
goed in bent, maar nooit ergens echt in uitblinkt. Mijn lerares Frans mevrouw Plomp heeft me geholpen  
gerichtere keuzes te maken. Zij heeft mij aangedragen bij de Haagse Jongerenambassadeurs, een groep  
jongeren die de gemeente voorziet van adviezen vanuit ons perspectief. Dat heeft me uiteindelijk geholpen  
om zelf de keuze te maken voor politicologie. Na mijn studie in Leiden hoop ik ook echt actief te worden als  
politicus. Wellicht zelfs in het buitenland, want dat voorbij je eigen grenzen kijken, krijg je er bij mij niet meer uit.

Jamie Bosman • V6B

Dat ik hier heb  
leren kiezen, 
maakt mij straks 
een beter politicus.



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. Niet door van mij een  
buitenstaander te maken, want dat wil ik juist niet, maar door de tijd te nemen om te luisteren naar mijn  
verhaal. 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 van alles over andere landen en andere culturen. En 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.

Mikail Unal • T2A

Ondanks dat ik stotter, 
kan ik hier wel 
mijn verhaal kwijt.



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.

Elvie Goossens • T1A

Ik wist niet 
dat ik kon acteren, 
maar mijn lerares 
zag het gelijk.



Mijn docent zag 
in blokjes Lego 
bouwstenen voor 
mijn toekomst.
Op de basisschool zat ik al in een plus-traject, dus toen ik naar de middelbare school ging, kon ik overal heen. 
Toch heb ik gekozen voor Hofstad Lyceum. Omdat er hier een relaxte sfeer hangt en het niet zo massaal is  
als bij veel andere scholen. Je voelt dat leraren meer geïnteresseerd zijn in jou als persoon. Neem bijvoorbeeld 
meneer Vos. Ik bouw graag met Lego, dus kwam ik al snel in het Lego-team, waar ik mijn hobby kan combineren 
met het ontwikkelen van mijn technisch inzicht. Meneer Vos begeleidt ons team en zag meer in mij. Dus heeft 
hij mij voorgedragen als mentor van ons team. Dat is best wel een stap, maar ondanks alle verantwoordelijkheden 
die ik nu krijg, kan ik nog altijd om zijn hulp vragen. Zo helpt hij mij met de presentaties tijdens wedstrijden.  
Niet door het voor te kauwen, maar door me te wijzen op waar ik goed in ben. En dat is dus meer dan alleen 
bouwen met Lego.

Lars Been • V3A



Op Hofstad Lyceum kan je kiezen voor tweetalig onderwijs. Alles is dus in het Engels. Dat voelt een beetje  
alsof je les krijgt in Engeland, terwijl als je naar buiten kijkt, je gewoon Den Haag ziet. Omdat ik denk dat je meer 
kansen maakt op een betere baan, als je internationaal gericht bent, heb ik voor tweetalig onderwijs gekozen. 
Dat bleek best pittig. Vooral wiskunde en biologie zijn hartstikke lastig in het Engels. De leraren zagen dat gelukkig 
redelijk snel, dus hebben ze me geholpen met mijn Engels bij te spijkeren. Met een spoedcursus had ik het al 
snel weer onder de knie, waardoor mijn cijfers op alle vakken gelijk beter werden. Door die cursus heb ik nu 
geen problemen meer met al dat Engelse vakjargon. Best wel grappig, dat je dus beter wordt in biologie, door 
Engels te leren. 

Chiara Manbodh • V2B

Om beter te 
worden in biologie, 
helpt de school 
mij met Engels.



Mijn mentor 
support me op 
en naast het veld.
Op mijn achtste ben ik gescout door ADO Den Haag. Dus toen ik naar de middelbare school moest, lag een 
topsportschool voor de hand. Toch koos ik voor Hofstad Lyceum. Daar doe ik nu het gymnasium, waarbij ik op 
dinsdag- en donderdagmiddag vrijstelling heb gekregen, zodat ik kan trainen. Als ik heel realistisch ben zit  
Manchester United er voor mij niet in, maar een carrière in het betaald voetbal in Nederland misschien wel. 
Dan moet je wel zorgen dat je ook iets achter de hand hebt. Mijn mentor helpt mij daarbij. Samen kijken we 
verder dan voetbal. Hoe ik mijn liefde voor sport bijvoorbeeld kan combineren met de juiste studie. En in het 
weekend steunt hij mij trouwens ook. Want dan zit hij vaak op de tribune. Over support gesproken!

Jelmar van der Moolen • V3B



Op deze school 
leren ze je 
kracht te halen 
uit je eigen zwakte.
Ik was vroeger best wel een makkelijk doelwit. Ik hield namelijk veel van achter de computer zitten, maar had niet  
zo veel met sport. Dan ben je al snel een nerd en gaan andere kinderen dat tegen je gebruiken. Op deze school heb 
ik daar helemaal geen last meer van. Dat komt omdat ze hier heel effectief weten om te gaan met een probleem als 
pesten. Onze docenten stimuleren je om deel te nemen in commissies om zo op te komen voor waarden die jij  
belangrijk vindt. Met de GSA-commissie hebben we bijvoorbeeld de Day of Silence georganiseerd. 12 uur lang je 
mond houden om je zo als school collectief uit te spreken tegen pesten. Iedereen in de school deed eraan mee,  
dat was best wel bijzonder. De school zorgt ervoor dat je iets kan betekenen op een onderwerp waar je zelf heel 
dicht bij betrokken bent. Zo haal je kracht uit je eigen zwakte. 

Anish Jaggoe • V6A



We zijn misschien 
niet allemaal gelijk, 
maar wel een eenheid.
Ik denk dat één van de meest bijzonder dingen aan Hofstad Lyceum is dat het een Unesco school is.  
Dat merk je aan alles wat we hier doen en vooral aan hoe we met elkaar omgaan. Je leert hier heel erg veel  
over verdraagzaamheid en dat iedereen een eigen cultuur heeft, waar je veel van kan leren als je die weet te 
respecteren. Mijn ouders zijn Marokkaans en daardoor krijg ik van huis uit bepaalde waarden mee.  
Daar kan ik op school tijdens de les gewoon over praten. En omdat we hier met 53 nationaliteiten op school  
zitten, leer ik tijdens de les weer van andere leerlingen hoe hun cultuur werkt. Dat zorgt er voor dat je veel 
meer begrip voor elkaar krijgt. We zijn misschien niet allemaal gelijk, maar onze klas is wel een eenheid.  
Onze hele school trouwens!

Lyssa Asahad • T1A



Op school leer ik 
dagelijks grenzen 
te verleggen.
Mijn ouders zijn gescheiden. Mijn moeder woont in Madestein en mijn vader in Scheveningen. Hofstad Lyceum 
ligt daar precies tussenin, dus dat is voor mij goed te doen. Maar dat is niet de reden waarom ik voor Hofstad 
heb gekozen. Ik wil later meer zien van de wereld dan Madestein en Scheveningen. Het Hofstad Lyceum is een 
internationale school, waar je veel begeleiding krijgt van je docenten. En aangezien ik niet zo goed ben in mijn 
talen, krijg ik hier extra begeleiding voor. Dat doen ze met spoedcursussen of één-op-éénbegeleiding, waarbij 
je echt intensief bijgestaan wordt door je eigen leraar. Zo kan ik hier mijn eigen grenzen verleggen, om straks 
meer van de wereld te zien.

Sem van der Gaag • V1A



De les die ik 
hier mee krijg, 
is minder leren.
In groep zes op de basisschool kreeg ik plotseling heel erg veel last van migraine. Dat kwam omdat ik mentaal 
teveel prikkels kreeg. Bij Hofstad Lyceum gaan ze, voordat je in de brugklas komt, op gesprek bij je oude school. 
Zo komen ze alles te weten over hun nieuwe leerlingen en wat er bij hen speelt. Dat van mijn migraine was dus 
al bij hen bekend voordat ik op school kwam. Een rustige relaxte omgeving was voor mij best wel belangrijk en 
de leraren houden daar dan ook rekening mee. Ook met mijn huiswerkdruk trouwens, die hier in vergelijking 
tot andere scholen heel erg meevalt. Zo houd ik vrije tijd over naast school om leuke dingen te doen. Want hoe 
minder ik bezig ben met school, hoe beter ik kan leren. 

Leon Toet • T2A



De samenleving  
kan nog heel wat leren
van onze school.
Als je op het gymnasium zit, krijg je te maken met vreemde talen zoals Latijn en Grieks. Die lessen gaan vaak 
verder dan de taal alleen. Zo leer je veel over de geschiedenis achter zo’n taal en over de cultuur waar die  
mensen toentertijd in leefden. Op onze school lopen zo’n 53 nationaliteiten rond. Wat ik iedere dag in theorie  
leer bij de oude talen, ervaar ik in de praktijk op het schoolplein. Ik heb veel vriendinnen met een andere  
achtergrond dan ik. Daardoor krijg ik veel meer kennis over hun culturen. Dat wordt op onze school ook heel 
erg gestimuleerd. Kijk maar in de hal bij het mediacentrum, daar hangen allemaal vlaggen van verschillende  
nationaliteiten. En ook de leraren dragen dat collectief uit. Nieuwsgierigheid en verdraagzaamheid gaan prima 
samen. Daar kan onze samenleving nog heel wat van leren.  

Noa Snooij • V3B



Voordat ik hier 
op school kwam, 
wisten de leraren al 
welke route ik 
moest nemen.
Ik heb groep 2 overgeslagen. Daarom zit ik nu bij mijn oudere broer in de klas. Er zijn misschien andere  
kinderen die dat niet leuk zouden vinden, maar ik vind het juist heel leuk. De meeste leerlingen kennen ons als 
broers. De leraren kennen ons ook goed, maar dat komt omdat ze aan je oude basisschool van alles over je 
vragen, voordat je hier op school komt. Voor mij is de lesstof meestal heel makkelijk, dus dat biedt veel kansen. 
Gelukkig weet ik al wat ik wil worden: arts. Maar dan wel in Frankrijk, want daar is veel behoefte aan goede art-
sen. Op Hofstad Lyceum kreeg ik daarom het advies om tweetalig onderwijs te volgen.  
Zo word ik nu al voorbereid op mijn internationale plannen. Wel bijzonder dat ze je al vanaf de eerste klas  
helpen om niet alleen je route te bepalen, maar ook je eigen weg te vinden. 

Zakaria Baya • T1A



Ik maak me 
meer druk 
over de toets 
van morgen, 
dan over wat ik 
later wil worden.
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.  

Edwin Ramadan • V1A



Als ik nu een 
onvoldoende haal, 
ben ik minder 
teleurgesteld  
in mijzelf.
Op de basisschool werd ik gepest door andere kinderen. Dat kwam omdat ze jaloers op me waren, omdat 
ik wat slimmer was dan de rest. Toen ik op Hofstad Lyceum begon, was ik daardoor best wel onzeker. Ik was 
gewend om alleen maar tienen te halen en als je dan een keer een onvoldoende scoort ga je enorm aan jezelf 
lopen twijfelen. Mijn mentor zag dat en die heeft me toen heel erg goed geholpen. Ik kreeg van hem het advies 
om een training te volgen om meer zelfverzekerd te worden. Dat heeft uiteindelijk enorm geholpen om te  
leren omgaan met teleurstellingen. Als ik nu een keer een onvoldoende haal, zit ik er niet meer zo mee als  
vroeger. Sterker, ik kan daar best wel trots op zijn. ‘Volgende keer beter’ klinkt heel makkelijk, maar ik heb dat 
echt moeten leren. En dat is gelukt, mede dankzij mijn mentor. 

Sanam Gommers • V4B



De enige die ik 
hoef te overtuigen, 
ben ikzelf.
De eerste drie jaar hier op school boeide mij niet zoveel. Dat was ook wel te merken aan mijn prestaties, want  
ik begon op het gymnasium, maar zakte al snel af naar de havo. Gelukkig adviseerden een paar docenten me 
om bij de Unesco groep gegaan. Plotseling sta je in de spotlights en moet je je wel anders gedragen. Ik ging 
mijn werkhouding veranderen en voor ik het wist haalde ik betere cijfers. Zo goed dat ik van 4 havo in één keer 
ben overgegaan naar 5 vwo. Dat is nog nooit iemand eerder gelukt hier. Het kostte me enige moeite, maar ik 
heb de leraren kunnen overtuigen. Gelukkig staan ze hier open voor ieders ambitie. Nu ben ik zelfs nationaal 
ambassadeur van Unesco en geef ik de gemeente Den Haag advies vanuit het Haagse Jongerenambassadeur-
schap. Op deze manier hoop ik een voorbeeld voor anderen te zijn. Ik ben overtuigd, nu zij nog.

Shankar Chhatta • V5A



Op deze school 
ben ik een 
betere versie 
van mijzelf.
Hofstad Lyceum was niet mijn eerste keus, maar toch ben ik heel erg blij dat ik die stap heb gemaakt.  
Van nature ben ik best wel verlegen en dan is aansluiting vinden op een nieuwe school niet makkelijk. 
Leraren zagen dat gelukkig en die hebben me toen voorgesteld om bij de GSA te gaan. Dat was echt een 
gouden zet, want ik werd al snel opgenomen door de andere leerlingen. Ik had vroeger nooit gedacht dat ik 
op een podium zou durven staan, maar ik blijk ook best aardig te kunnen zingen en te kunnen drummen. 
Dankzij het inzicht van die paar leraren, heb ik mijn verlegenheid weten te overwinnen en ben ik nu een betere 
versie van mijzelf geworden.

Kasia Oberc • H5A
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