
Hofstad Lyceum hoogstpersoonlijk

Ook als je 
niet op het 
podium staat,
word je hier 
gezien.

INFORMATIE VOOR OUDERS 
2022 - 2023



Onze taakopvatting en belofte 
Hofstad Lyceum is hoogstpersoonlijk. Het drukt uit hoe wij met elkaar omgaan. 
Het onderstreept onze interesse in en betrokkenheid bij onze leerlingen. 
Het is onderdeel van onze taakopvatting. En met reden.

Wij vinden dat het beste onderwijs niet alleen kennis overdraagt, maar leerlingen ook
waarden meegeeft. Want waarden geven richting en zin aan hun leven. Ze helpen
de leerlingen om in de toekomst de regie te voeren over zichzelf, afwegingen en 
keuzes te maken en om zich te verhouden tot anderen. Om de waarden die wij van 
belang vinden voor onze leerlingen over te dragen en voor te leven, volstaat slechts 
een heel persoonlijke gerichtheid. Vanuit oprechte interesse en persoonlijke 
betrokkenheid willen wij onze leerlingen begeleiden om die waarden voor
henzelf betekenis te geven. 

Missie
Wij staan voor drie essentiële waarden.
Diversiteit zien wij als kracht. De kracht van de open en onbevooroordeelde blik naar
iedere ander. Het recht voor ieder ander om te zijn wie hij is. En de verrijking van eigen
standpunten en gedrag, vanuit kennis van andere opvattingen en gebruiken.

Een kritische en onderzoekende houding helpt om uiteenlopende situaties, meningen en 
onderwerpen in het leven te beoordelen, om een standpunt in te nemen en te kiezen.

En door aan te sluiten op de intrinsieke motivatie van de leerling versterken we die 
diepgevoelde persoonlijke richting, voorkeuren en energie die lijken voort te komen uit 
‘hoofd én hart’.

Gedurende hun opleiding op het Hofstad Lyceum dragen wij deze waarden en 
hun betekenis over aan iedere leerling. Tijdens het reguliere curriculum. In speciale 
evenementen zoals vieringen of paarse vrijdag. In uitwisselingsprogramma’s met 
buitenlandse scholen, programma’s die wij ondernemen als UNESCO-school en in vele 
persoonlijke contacten en gesprekken.

Zo dragen we niet alleen kennis over maar ook essentiële waarden voor een leven lang. 
Dit is onze taakopvatting. Sterker nog, het is onze belofte aan iedere leerling persoonlijk.



Hoogstpersoonlijk begint al 
voor de eerste schooldag!
En het levert iedere nieuwe leerling direct een 
voorsprong op. 

Hofstad Lyceum is hoogstpersoonlijk. Geen wonder dat wij nieuwe 
leerlingen graag door en door willen leren kennen. Alleen zo kunnen we 
ze optimaal begeleiden. Daarom brengen wij ze al voor de zomervakantie 
volledig in kaart. Wij geven alle informatie door aan docenten en spelen in 
op de persoonlijke behoefte van elke leerling. Leerlingen en hun mentor 
ontmoeten elkaar ook alvast in de nieuwe klas. Om praktische redenen, 
maar zeker ook omdat het leuk is. Nog voor de vakantie begint, is alles 
geregeld.

Na de vakantie begeleiden we de leerlingen vanaf de eerste schooldag 
hoogstpersoonlijk. En ook fijn: alle brugklassers hebben elkaar al eerder 
ontmoet. De leerlingen leren 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. 

Wij doen veel extra werk om nieuwe leerlingen goed te leren kennen. Van 
elke basisschool krijgen we natuurlijk al een onderwijskundig rapport met 
CITO-scores en het aanbevolen niveau. We gaan ook in gesprek met ouders 
en hun kind. Wij verrijken het rapport met eigen inzichten. We noteren 
aandachtspunten om rekening mee te houden, in de klas en de begeleiding. 
En als iemand graag met een vriend of vriendin in de klas wil, dan houden we 
daar natuurlijk ook rekening mee.

Alles is erop gericht om ervoor te zorgen dat elke leerling vanaf de eerste 
schooldag direct aan de slag kan. Dat geeft een voorsprong. Het is één van 
de vele voordelen van ons hoogstpersoonlijk lyceum.  

Extra mentoruur
Tijdens de eerste periode op school krijgen leerlingen 2 lesuren per week om
te spreken en te overleggen met de mentor. Zo helpen we de leerlingen extra 
goed op weg. Hierna hebben leerlingen 1 lesuur per week een mentoruur, als 
ze al wat meer vertrouwd zijn met de school.

Contact met u
Onze persoonlijke benadering geldt ook voor u als ouder/verzorger. 
Er zijn vaste contactmomenten gedurende het schooljaar, maar er is ook altijd 
ruimte en tijd om u persoonlijk te ontvangen en te spreken, mocht dit nodig 
zijn. 

Alle leerlingen met een havo-, havo/vwo- of een vwo-advies zijn van harte 
welkom op Hofstad Lyceum. We hopen u dan ook graag binnenkort met uw 
zoon of dochter te ontmoeten. 
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Bilingual stream
Door toenemende internationalisering zien we dat in ons hoger onderwijs 
en in het bedrijfsleven Engels steeds vaker de voertaal is. Veel studenten 
volgen een deel van hun studie of een stage in het buitenland. Om in te 
spelen op deze ontwikkelingen is op Hofstad Lyceum in 2003 een leerweg 
voor tweetalig onderwijs (TTO) opgezet. Tweetalig onderwijs betekent dat 
leerlingen in het Engels les krijgen: bij ruim de helft van de vakken is Engels 
de instructie- en omgangstaal.

Het tweetalig onderwijs wordt aangeboden op vwo-niveau.  
TTO-leerlingen halen na zes jaar hun vwo-diploma. Ze doen daarnaast 
examen in Engels A - Language and Literature (deelcertificaat van het 
International Baccalaureate). Hofstad Lyceum is gecertificeerd als 
TTO-juniorschool (onderbouw): ons TTO-onderwijs voldoet aan de 
TTO-standaard van Nuffic.

Het TTO-programma
Kiest een leerling voor tweetalig onderwijs, dan krijgt hij/zij in het eerste 
jaar de volgende vakken in het Engels: Engels, geschiedenis, aardrijkskunde,  
wiskunde, biologie, levensbeschouwing, beeldende vorming, muziek en  
lichamelijke opvoeding. In het tweede jaar komt daar natuurkunde bij, in 
het derde jaar gevolgd door economie en scheikunde. In de bovenbouw 
is het noodzakelijk om over te schakelen op het Nederlands, omdat 
eindexamens niet in het Engels worden afgenomen. Wel behoudt de 
opleiding een tweetalig karakter. Een TTO-leerling krijgt namelijk ook in 
de bovenbouw extra lessen Engels. We streven er bovendien naar zoveel 
mogelijk activiteiten in het Engels aan te bieden. Dat betekent bijvoorbeeld 
dat TTO-leerlingen hun profielwerkstuk in het Engels schrijven, een stage 
bij een internationaal bedrijf in binnen- of buitenland organiseren of een 
week op een school in Engeland meelopen.

Extra kosten
De overheid geeft scholen met een tweetalige opleiding geen extra geld 
voor activiteiten die met deze opleiding samenhangen. Daarom doen wij 
een beroep op de ouder(s)/verzorger(s) van TTO-leerlingen en vragen 
wij een jaarlijkse ouderbijdrage. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen begin 
oktober de factuur voor deze ouderbijdrage. Het is mogelijk om het 
factuurbedrag in termijnen te betalen.

Voor welke leerling?
Studeren in het Engels vraagt een grotere inzet van leerlingen. 
TTO-leerlingen hebben meer lesuren per week, omdat zij extra lessen 
Engels volgen. TTO is dan ook bedoeld voor talige leerlingen die het 
extra programma aankunnen en die bereid zijn hiervoor hard te werken. 
Informatie over toelatingseisen en aanmelding staat op onze website.

Tweetalig onderwijs
Hoogbegaafdheid
Hofstad Lyceum biedt van 
oudsher perspectief aan 
leerlingen die naast een 
vwo-opleiding extra uitdaging 
zoeken. Een logische 
vervolgstap is om vanuit dit 
specialisme een aparte klas te 
hebben voor hoogbegaafde 
leerlingen.

We weten uit ervaring dat 
(sociale) veiligheid en de 
mogelijkheid voor deze 
leerlingen om te zijn wie ze 
zijn, essentieel zijn. Daarom 
plaatsen we deze leerlingen, 
bij voldoende aanmeldingen, 
bij elkaar in de klas en dat 
houden we ook zo veel als 
mogelijk gedurende hun 
schooltijd. 

Om voldoende uitdaging te 
bieden, is het uitgangspunt 
een klas voor gymnasium en 
tweetalig onderwijs. Ook zijn 
er tal van extra activiteiten om 
aan deel te nemen binnen de 
school, zoals projecten 
en commissies. 

De docenten die wij inzetten
in deze speciale klas, zijn
geschoold in het omgaan 
met excellentie en hoog-
begaafdheid. De leerlingen 
krijgen tevens twee mentoren. 
Ze begeleiden de leerlingen 
op verschillende vlakken, 
waaronder leren leren, 
sociaal-emotioneel en
ons excellentieprogramma.
Ook is er ruimte voor externe 
begeleiding, mocht dit 
nodig zijn.

Kijk voor meer informatie 
op onze website. Hofstad Lyceum hoogstpersoonlijk



Ik heb mijn hele 
leven gereisd
en die reis gaat 
hier gewoon 
door.

Megan van Kent Schaafsma

Ik ben geboren op Sint Maarten en heb overal gewoond, onder andere in Mexico en de laatste drie jaar in Italië (Genua). 
Ik spreek vijf talen: Engels, Nederlands, Italiaans en Spaans. Chinees was ik aan het leren in Italië, maar toen verhuisde ik 
naar Nederland. Hier ga ik Frans leren, daar kijk ik naar uit! Dat wordt mijn zesde taal! Nederlands is nog best moeilijk, 
vooral spelling en lezen of als mensen heel snel praten. Dan begrijp ik er niets van. Dat is ook nog niet zo gek, ik woon hier 
pas kort. 

Ik kreeg op Hofstad direct een goed gevoel. Ze hebben voor mij een plan gemaakt en ik krijg extra lessen Nederlands. Mijn 
docent Nederlands helpt mij ook extra in de klas, heel fijn. Maar ik heb ook een voordeel: ik doe tweetalig (TTO) en Engels 
is mijn beste taal.  

In Italië was het allemaal veel strenger. Hier zijn de lessen veel vrijer en boeiender en je hoeft op Hofstad nog niet te 
kiezen. Ik vind alles leuk, dus dat past goed bij mij. Ik houd van geschiedenis, schrijven en problemen oplossen. Ik houd 
ervan om onderzoek te doen, dingen uitzoeken. Op Hofstad zijn de lessen ingericht op vragen stellen en veel met elkaar 
praten, zodat je steeds iets nieuws ontdekt. Ik heb nog genoeg tijd om te ontdekken wat echt bij mij past. 



Internationaal georiënteerd
Onze leerlingen zullen straks steeds meer te maken 
krijgen met het vervagen van grenzen, niet alleen 
binnen Europa, maar zelfs wereldwijd. Daarom is het 
belangrijk dat zij leren omgaan met leeftijdgenoten in 
andere landen. Hofstad Lyceum heeft dan ook een 
actief internationaliseringsbeleid dat gericht is op 
al onze leerlingen. Taalvaardigheid is de basis voor 
communicatie. Alle leerlingen kunnen op het gebied 
van de Engelse taal jaarlijks deelnemen aan het 
Anglia-examen. Daarnaast is het Hofstad Lyceum een 
erkende DSD-school waar het Duitse Taaldiploma 
behaald kan worden.

Scholen in het buitenland
Leerlingen van Hofstad Lyceum hebben de afgelopen 
jaren meegedaan aan tal van internationale activiteiten 
en conferenties. Met verschillende scholen in 
Europa en daarbuiten heeft Hofstad Lyceum een 
vast samenwerkingsprogramma. Zo organiseren we 
jaarlijks met onze partnerschool Franzsches Feld in 
Braunschweig (Duitsland) drie uitwisselingsprojecten. 

Derdeklassers kunnen deelnemen aan een uitwisseling 
met het thema tolerantie. De leerlingen logeren in 
Duitse gezinnen en komen zo maximaal in aanraking 
met gewoontes en gebruiken in het gastland.
In hetzelfde schooljaar vindt het tegenbezoek plaats. 

Voor bovenbouwleerlingen is er een soortgelijk  
uitwisselingsproject over energievoorziening in de 
toekomst. Verder werken bovenbouwleerlingen samen 
met leerlingen van scholen in Braunschweig, Milaan en 
Oviedo (Spanje) in het Europa-project ‘Europe, that’s 
us!’ Er zijn diverse ontmoetingen geweest met Duitse 
en Russische leerlingen. En ten slotte: contacten met 
Japanse scholen hebben geleid tot de Japan-reis.

Barcelona of Rome
In het vierde jaar nemen alle leerlingen deel aan een 
internationale stedenreis. Havo 4 gaat naar Barcelona 
en vwo/gymnasium 4 naar Rome. Deze reizen  
maken deel uit van het schoolprogramma en zijn 
verplicht.

En in de brugperiode?
Het UNESCO-project in het eerste jaar is de start van 
de oriëntatie op het wereldburgerschap. De leerlingen 
spelen het Europaspel, doen mee aan internationale, 
culturele workshops onder het motto ‘De wereld is groter 
dan Den Haag’. Ook e-mailprojecten met buitenlandse 
scholen staan op het programma.

Eerste Haagse UNESCO-school
Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en 
solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen 
met het UNESCO-schoolprofiel. De scholen maken 
deel uit van een wereldwijd netwerk met meer dan 
10.000 scholen. UNESCO-thema’s komen structureel 
en schoolbreed aan de orde. Als UNESCO-school 
geeft Hofstad Lyceum met diverse, vaak internationale 
programma’s op het gebied van cultuur, duurzaamheid 
en tolerantie invulling aan het UNESCO-schoolprofiel. 

Internationalisering
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Wanneer je 
je in anderen 
verdiept,
leer je ook
jezelf beter 
kennen.

Mikail Unal

Andere culturen leren kennen, gaat hier eigenlijk vanzelf want er zitten meer dan 50 nationaliteiten op school. Toen ik van 
de UNESCO-groep hoorde in de brugklas, ben ik gelijk lid geworden. We doen echt heel veel gave dingen. Zo mochten we 
laatst in het hoofdgebouw van Unicef met leerlingen uit Rotterdam en Amsterdam praten over de mentale gezondheid 
van jongeren en het klimaat. Hieraan meedoen, dat wordt gestimuleerd vanuit de school. Toen ze een nieuwe voorzitter 
van de UNESCO-groep zochten op Hofstad, dacht ik: dat is echt iets voor mij. Ik was zo enthousiast en gemotiveerd dat ik 
27 van de 30 stemmen kreeg en dat gaf mij wel veel zelfvertrouwen. Vond ik ook heel lief dat ze mij dat gunden, want ik 
zet mijzelf nooit zo op de voorgrond.

Binnenkort is er Munesco en dan krijg je een land toegewezen dat je moet gaan vertegenwoordigen in een gezamenlijke 
zitting. Dus zo word je wel gedwongen om je in anderen te verdiepen, zodat je dat land goed kan presenteren.

Of ik later de eerst stotterende voorzitter in de Verenigde Naties wordt? Haha, dat zou mooi zijn. Mijn gestotter is voor 
mijzelf nooit een ding geweest en hier op het Hofstad Lyceum al helemaal niet, dus hé, waarom niet? Het houdt mij in elk 
geval niet tegen, daarvoor heb ik veel te veel ambitie.



Het beste van twee werelden
Hofstad Lyceum heeft vanouds een gymnasiumafdeling. De opleiding staat borg 
voor de nodige taalkundige en culturele vorming volgens de gymnasiale traditie. 
In combinatie met de verworvenheden van modern, eigentijds onderwijs - denk 
aan de brede inzet van ict op onze school - levert dat een opleiding op met een 
heel eigen karakter. Het gymnasium van Hofstad Lyceum is succesvol. Het is 
qua grootte het derde gymnasium van Den Haag en de eindexamenresultaten 
zijn al jaren ruim boven het landelijk gemiddelde. 

De opleiding
Het gymnasium is voor getalenteerde leerlingen. Zij hebben immers extra  
vakken in hun programma: in het eerste jaar Latijnse en Griekse cultuur en in 
het tweede en derde jaar Latijn en Grieks. Daarbij komt dat zij in het tweede 
en derde jaar het programma van enkele andere vakken in minder lestijd 
doorlopen om ruimte te maken voor de klassieke talen. Hofstad Lyceum biedt 
een volwaardige gymnasiumopleiding. De leerlingen maken kennis met de leef- 
en denkwereld van de Grieken en Romeinen en met hun taal. In het tweede jaar 
krijgen gymnasiumleerlingen het vak Latijn. In het derde jaar komt daar Grieks 
bij. Als leerlingen in de tweede fase doorgaan met een van de twee klassieke 
talen, kunnen zij in zes jaar een gymnasiumdiploma behalen. Daarmee hebben 
zij een uitstekende basis voor het wetenschappelijk onderwijs. Wie rechten, 
geneeskunde of een taal gaat studeren, zal bovendien veel profijt hebben van 
zijn kennis van het Grieks en/of Latijn.

Klassieke vorming
De gymnasiumklassen hebben hun eigen excursies en activiteiten, gericht op 
de klassieke kunst en cultuur. De gymnasiumdagen in de onderbouw zijn daar 
een mooi voorbeeld van. Gymnasiasten bezoeken in de onderbouw steden als 
Trier en Xanten. In de tweede fase krijgen de gymnasiasten bij Latijn en Grieks 
behalve de taal ook klassieke, culturele vorming. Daar sluit de Rome-reis in het 
vierde jaar bij aan: voor veel leerlingen een hoogtepunt van hun schooltijd. 

Een dubbele uitdaging
Ook is het zo dat talentvolle leerlingen op Hofstad Lyceum kunnen kiezen  
voor tweetalig gymnasium. Dat levert een heel bijzonder diploma op dat vele 
mogelijkheden voor de toekomst biedt. We zien onze gymnasiasten met  
enthousiasme deelnemen aan de excellentieprojecten in de onderbouw en 
in de bovenbouw aan programma’s van de Universiteit Leiden (Pre-University) 
en de Universiteit Rotterdam (Junior Med School). Daarnaast komt de 
combinatie van gymnasium met bètaprogramma’s bij ons op school vaak voor. 
Het hoeft geen betoog dat deze leerlingen succesvol zijn in het wetenschappelijk 
onderwijs.

Gymnasium
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Noa Snooij

In de eerste kon ik echt 
helemaal niet zingen, 
mijn vriendin zong en ik 
leerde haar trucjes. Want 
ik wilde wel, maar durfde 
niet. Dat ik ooit op een 
podium zou staan, had 
ik echt niet gedacht. Het 
kan allemaal heel anders 
lopen dan je dacht, als 
je maar in een omgeving 
zit die oog heeft voor 
jou. De muziekdocenten 
hebben mij heel erg 
gestimuleerd en ook mijn 
medeleerlingen. Noa, je 
kan het echt wel. Support 
van alle kanten, zo tof. Mijn 
podiumangst verdween 
als sneeuw voor de zon na 
mijn eerste optreden. Toen 
viel er een last van mijn 
schouders. Dat was een 
bevrijdend moment. Vanaf 
dat moment durfde ik ook 
voor de klas te staan en 
nog veel meer. 

Toen mijn docente Latijn 
mij vertelde dat er een 
plekje vrijkwam in de 
GSA-commissie (Gender 
Sexual Alliance) heb ik 
mij meteen aangemeld. 
Tijdens de Week tegen 
het Pesten en op Paarse 
Vrijdag zetten wij ons in 
voor een veilige omgeving 
voor iedereen. En ook in 
de Medezeggenschapraad 
kan ik mijn zegje doen. Ik 
heb hier op school echt 
heel veel geleerd, maar 
mijzelf vooral ook kunnen 
ontwikkelen als mens. En 
voor de toekomst: ik denk 
aan een studie Forensisch 
onderzoek of Biologie. 
Je plek durven innemen, 
begint met een omgeving 
die oog heeft voor jou.



Ook als je 
niet op het 
podium staat,
word je hier
gezien.



Talentuur
In de brugklas heeft iedere leerling een Talentuur in 
het rooster. Tijdens dit uur kiest de leerling per periode 
uit verschillende workshops als honkbal, streetdance, 
zelfverdediging, EHBO of fotografie.

Hofstad EXTRA
Voor leerlingen die wat meer uitdaging zoeken op 
het gebied van sport, creativiteit of muziek is er een 
serie van 20 Hofstad EXTRA workshops op de 
vrijdagmiddag. Bij Hofstad EXTRA Sport wordt er 
bijvoorbeeld aandacht besteed aan golfsurfen, 
druktechniek bij Hofstad EXTRA Kunst en vormen 
de leerlingen een band bij Hofstad EXTRA Muziek.
 

Bètatalent
Onderzoek wijst uit dat er geen gebrek is aan bètatalent 
onder havo/vwo-leerlingen, maar dat leerlingen het soms 
te weinig benutten. Op Hofstad Lyceum vinden allerlei 
activiteiten plaats om onze leerlingen te laten ervaren 
dat technologie en bètastudies leuk en interessant zijn.
Die aandacht voor bèta komt ook tot uiting in de 
bèta-activiteiten per leerjaar, zoals de olympiades 
voor biologie, natuurkunde en scheikunde en de 
wiskundedagen. Het gaat daarbij ook om het creëren 
van een goede samenhang tussen die vakken, zowel 
in de onder- als bovenbouw. In de onderbouw is de 
samenwerking van de vakken techniek en natuurkunde 
daar een goed voorbeeld van. In de bovenbouw werken 
de bètavakken nauw samen in het vak NLT (natuur, 
leven en technologie). Bovendien ontwikkelen wij 
een doorlopende leerlijn algemene vaardigheden en 
bètavaardigheden.

Het vak ANW (algemene natuurwetenschappen) 
wordt op onze school zowel in de havo- als in 
de vwo-bovenbouw gegeven. Vakoverstijgende 
vaardigheden, zoals het ontwikkelen van een kritische 
en onderzoekende houding, krijgen hier aandacht. 
Daarnaast zijn er ook nog vakoverstijgende projecten. 
Een voorbeeld is het tweedeklasproject van biologie, 
aardrijkskunde en geschiedenis, waarbij leerlingen 
onderzoek doen in de eigen leefomgeving.

 

Projecten
Naast het bètaprogramma voor alle leerlingen zijn er 
diverse projecten zoals het PLUS-project in klas 1, 
het JASTIN-programma in klas 2 en het Erasmus 
Science Programme in klas 3.

Ook kunnen leerlingen zich aanmelden voor de 
FIRST LEGO League, een wereldwijde wedstrijd met 
robots van Lego. Het team bestaat uit geselecteerde 
leerlingen uit de onderbouw. In deze Europese 
competitie strijden scholenteams met een zelfgebouwde 
robot tegen elkaar. Het gaat ook hierbij niet alleen om 
het bouwen van de robot en het programmeren ervan, 
maar ook om het ontwerpproces en de verslaggeving 
van het proces.
 
Enthousiaste leerlingen met een N-profiel kunnen in 
havo 4 namens onze school meedoen met het havo 
bètaprogramma, op locatie bij hogescholen in de regio. 
Leerlingen met een NT-profiel in vwo 5 kunnen meedoen 
met het Pre-University programma van TU Delft. 
Leerlingen tot en met 15 jaar kunnen tevens deelnemen 
aan de International Junior Science Olympiad en de 
European Science Olympiad.
 

Bètatheek
De bètatheek is ingericht voor bètavakken als NLT 
(natuur, leven en technologie). De ruimte wordt gebruikt 
voor lessen, maar leerlingen kunnen er ook, individueel 
of in groepjes, werken aan praktische opdrachten of hun 
profiel werkstuk. Ze kunnen laptops reserveren of een 
plaats in het lab.

Talentontwikkeling
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Mijn 
belangrijkste 
stap hier, was 
die over de 
drempel van 
mijn faalangst.

Elvie Goossens 

Het is alweer drie jaar geleden dat ik hier op school kwam. Ik weet het nog goed, het voelde gelijk als thuiskomen, de plek 
die bij mij paste als een warme jas. En nog elke dag stap ik met een grote lach op mijn gezicht hier naar binnen. Hofstad 
Lyceum heeft mij echt veranderd als mens. Hoe? Het is echt een combinatie van factoren: de docenten, maar ook echt de 
diversiteit aan leerlingen om mij heen. Het is fijn dat je kennismaakt met zoveel culturen en achtergronden. Dat zet je aan 
het denken. Bij levensbeschouwing komen die verschillen vaak aan bod. Ik kom uit een niet-gelovig gezin, maar nu begrijp 
ik dat het bij anderen wel een hele grote rol in hun leven kan spelen. 

Mijn mentor heeft ook een belangrijke rol gespeeld in mijn ontwikkeling. Vroeger had ik echt last van faalangst in sociale 
situaties. Dat vertelde ik tegen haar en toen heb ik daar hulp voor gekregen. Ik zat er best wel mee, het was wel een groot 
ding voor mij en best persoonlijk. Maar hier voelde ik mij veilig genoeg om het te vertellen. Het is een hele belangrijke 
stap voor mij geweest om over die drempel heen te gaan. Sindsdien gaat het echt heel goed. Ik merk het in alles, bij 
presentaties houden en toetsen maken.
Wat ik precies ga doen weet ik nog niet precies. Maar hier krijg ik elke dag meer inzicht in mijzelf en daar begint alles mee.
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INFORMATIEAVOND VOOR OUDERS GIFTED KLAS
woensdag 12 januari 2022, 19.30 uur

INFORMATIEAVOND VOOR OUDERS
dinsdag 18 januari 2022, 19.30 uur

OPEN HUIS
vrijdag 21 januari 2022, 19.00-21.00 uur
zaterdag 22 januari 2022, 11.00-14.00 uur 

LEERLINGENMIDDAG
woensdag 26 januari 2022, 14.00-16.00 uur
(aanmelden via de website, 13.45 uur aanwezig zijn)

TEST TTO
woensdag 2 februari 2022, 14.15-15.45 uur
(aanmelden voor deze test uiterlijk dinsdag 1 februari 
via het formulier op de website, 14.00 uur aanwezig zijn)


