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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’. 
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. 

Waar ik later 
ook naar toe 
ga, hier word 
ik goed op  
weg geholpen.

Heb je een havo-, havo/vwo- 
of een vwo-advies?

Havo
Havo-advies? Dan kom je in een havo/vwo-burgklas. 
Zo krijg je de kans om te laten zien welk niveau het 
beste bij je past.

Vwo
Krijg je een vwo-advies en wil je wat extra uitdaging? 
Dan kan je ook kiezen voor gymnasium of tweetalig 
onderwijs. En je kan het ook combineren! In de 
bovenbouw kan je bovendien meedoen aan 
universitaire programma’s van de Universiteit Leiden, 
de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Gymnasium
Hofstad Lyceum is één van de grotere gymnasia in 
Den Haag. In de gymnasiumklas krijg je Grieks, Latijn 
en antieke cultuur als extra vakken. Je leest en leert 
uiteraard veel over de Romeinen en de Grieken, maar 
wordt ook goed in Nederlands en andere vreemde 
talen! Je hebt veel voordeel van Grieks en/of Latijn als je 
later rechten, geneeskunde of een taal gaat studeren.

Tweetalig Onderwijs (TTO)
Kies je voor tweetalig onderwijs dan krijg je ruim de 
helft van de schoolvakken in het Engels, met Engelse 
boeken, proefwerken, en opdrachten. Moeilijk? In 
het begin zeker, maar je went er snel aan. Ook zijn er 
excursies naar Engeland en doe je ieder schooljaar 
mee aan de Anglia Exams. Je vormt zo een geweldige 
basis voor een (internationale) vervolgstudie of baan.

Gymnasium + TTO
Op Hofstad Lyceum is het ook mogelijk om het 
gymnasium te combineren met tweetalig onderwijs. 
Dat levert straks een heel bijzonder diploma op dat 
veel mogelijkheden biedt voor de toekomst. 

Welke vakken krijg je in de brugklas?
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)

*Talentuur! 
Iedere week heb je een Talentuur. Je ontdekt nieuwe 
activiteiten die je misschien nog niet kent, zoals 
boogschieten, zeefdrukken, golfsurfen of fotografie. 
En heel fijn, je mag zelf kiezen wat je leuk lijkt.

Toen ik vwo-advies kreeg, wist ik zeker dat ik ook 
naar Hofstad zou gaan. Mijn oudste zus en neef 
zitten ook op het Hofstad. Soms kom ik ze tegen in 
de gangen, dat is leuk. Toen ik in groep 8 zat, ging 
ik al één dag in de week naar deze school, omdat ik 
toen meedeed aan Junior College. Dat houdt in dat 
je dan al, samen met andere basisschoolkinderen, 
lessen kan volgen op Hofstad. Dat is echt een hele 
goede manier om je nieuwe school te leren kennen. 
En andersom, want zij kenden mij dus ook al. 
Ik vond dat heel leuk en ik heb ook veel geleerd.

Toen ik net startte op Hofstad, was ik best verlegen, 
maar daar heb ik nu eigenlijk geen last meer van. 
Door de introductieweek in de brugklas maak je 
al snel vrienden. En je hebt veel contact met je 
mentor. Elke week heb je ook studielesuren. Dan 
krijg je uitleg over je rooster en als je iets moeilijk 
vindt, dan kan je hierover praten met een docent 
of je mentor. Als je op mijn middelbare school 
komt, dan weet ik zeker dat je goed op weg wordt 
geholpen, dat je altijd alles kunt vragen, maar de 
school verwacht ook van je dat je ervoor gaat. 



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. 

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



Als je meer kunt
Als het je allemaal wel makkelijk afgaat, dan 
is het Plusproject misschien iets voor jou.  
Dat geldt voor zowel havo- als vwo-leerlingen. 
Je gaat dan samen met een klasgenoot een 
project uitvoeren. Je wordt daarbij geholpen 
door een docent. Aan het eind van het 
schooljaar worden de resultaten  
gepresenteerd aan geïnteresseerden.

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 of  
druktechniek bij Hofstad EXTRA Kunst.  
Bij Hofstad EXTRA Muziek leer je samen
spelen in een band.

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 maar ook met lokale instanties, 
zoals woonzorgcentrum Duinhage.

Ik heb wel eens
tegenwind,
maar gelukkig 
nooit tegenzin.
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Op deze school kom je meer dan 50 nationaliteiten 
tegen. Voor veel leerlingen is dat een nieuwe 
ervaring, maar voor mij was het alsof ik thuiskwam. 
Mijn vader is Nederlands, mijn moeder komt 
uit Peru en woont daar ook, want mijn ouders 
zijn gescheiden. Ik ben geboren in Brunei, heb 
daarna ook in Singapore en Brussel gewoond. Mijn 
moeder dacht eerst aan een internationale school 
voor mij, omdat mijn Nederlands nog niet zo goed 
was. “We kiezen voor de beste school”, zei mijn 
vader, “het Hofstad Lyceum, dat Nederlands dat 
leert ze daar wel.” Dankzij alle bijlessen en de hulp 
van mijn mentor is dat ook prima gelukt, ik ben 
echt goed opgevangen. Hier word je uitgedaagd 
om te discussiëren. Door mijn Zuid-Amerikaanse 
achtergrond ben ik eigenlijk heel sociaal dus was 
dat even wennen. Maar het is goed dat je naar 
elkaar luistert en tegelijkertijd je eigen mening 
durft te verdedigen. Hier word je niet alleen beter 
door de docenten, maar ook door de leerlingen 
om je heen. Ik heb ontdekt wat mijn droom is: 
voor mijzelf beginnen. Met een eigen kledingmerk, 
duurzaam natuurlijk, dat spreekt voor zich. Mijn 
vorige mentor begon ooit op zijn middelbare 
school met hoodies verkopen, dus misschien moet 
ik ook mijn bedrijf hier al beginnen.

Voor een 
wereldburger 
als ik, voelde 
deze school als 
thuiskomen.
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Sta jij straks 
in de spotlights?
Ook komend schooljaar presenteert 
Hofstad Lyceum weer de jaarlijkse musical 
waarbij jij voor- of achter de schermen kan 
meehelpen. Zo kan je je aanmelden voor 
toneel, zang, dans, decorbouw, grime of de 
AV-ploeg. Daarnaast kan je ook jouw talent 
laten zien tijdens Hofstad’s Got Talent, maar 
achter de schermen kan je ook schitteren 
door creatief aan de slag te gaan met licht, 
geluid en video in de AV-ploeg.
 

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.

Ik krijg 
hier de 
ruimte 
om te leren 
en te 
voetballen.

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

Goede sfeer
Op Hofstad Lyceum zitten meer leerlingen dan op de 
basisschool. Wij vinden dat alle leerlingen zich thuis 
moeten kunnen voelen op Hofstad Lyceum, ongeacht 
geloof, huidskleur en geaardheid.

In de onderbouw gaan we met de klassen naar 2SUR5, 
waar je op een leuke en uitdagende manier elkaar 
leert kennen en leert samenwerken door middel van 
teambuilding. 

Hofstad Lyceum heeft een eigen GSA (Gender & Sexuality 
Alliance) die zich inzet voor de LHBTIQ+ gemeenschap 
op school met activiteiten als Paarse Vrijdag en de Week 
tegen Pesten.

Daarnaast hebben we een actieve leerlingenraad. In 
deze leerlingenraad zijn leerlingen van alle schooljaren 
vertegenwoordigd. Zij vergaderen regelmatig over wat er 
goed gaat op school en wat er beter kan en bespreken 
dit met de directie. Zo zorgen we dus samen met de 
leerlingen voor een goede sfeer in school.



Hofstad Lyceum
Colijnplein 9
2555 HA Den Haag
070-368 76 70
info@hofstadlyceum.nl
www.hofstadlyceum.nl

OPEN HUIS
zaterdag 5 november 2022, 11.00-14.00 uur
zaterdag 21 januari 2023, 11.00-14.00 uur 

INFORMATIEAVOND VOOR OUDERS GIFTED KLAS
maandag 16 januari 2023, 19.30 uur

INFORMATIEAVOND VOOR OUDERS
dinsdag 17 januari 2023, 19.30 uur

LEERLINGENMIDDAG
woensdag 25 januari 2023, 14.00-16.00 uur
(aanmelden via de website, 13.45 uur aanwezig zijn)

TEST TTO
woensdag 1 februari 2023, 14.15-15.45 uur
(aanmelden voor deze test uiterlijk dinsdag 31 januari 
via het formulier op de website, 14.00 uur aanwezig zijn)

Open Huis 
en informatie 2023
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