
dinsdag
15 oktober 2019

openbare scholengemeenschap 
in Heerhugowaard voor 

vwo, havo en vmbo

2021/2022 

Leerlingmiddag groep 8 

Huygens College 
Heerhugowaard

Locatie Middenweg 

Middenweg 68
1703 RD  Heerhugowaard

Meer weten over onze school?
ga naar huygens.nl 

Locatie Umbriëllaan

Umbriëllaan 3
1702 AJ  Heerhugowaard

072 - 576 57 00

info@huygens.nl
www.huygens.nl

Zo kun je ons bereiken:

Informatieavond voor ouders/verzorgers groep 8 
Dinsdag 18 januari 2022, locatie Umbriëllaan
Woensdag 19 januari 2022, locatie Middenweg

OPEN DAGEN  
Middenweg en Umbriëllaan:
Dinsdag 8 en woensdag 9 februari 2022 

Locatie Umbriëllaan:
brugklassen vmbo-kb/tl en vmbo-bb/kb

Locatie Middenweg:
brugklassen vwo, havo/vwo en vmbo-tl/havo

Meer data:

Onze
 school, 

Jouw
toekomst!

Onze school, Jouw toekomst!

Goed onderwijs, persoonlijk, veel extra’s



   

 

Umbriëllaan (vmbo-kb en -bb)
Woensdag 17 november 2021, 14.30 - 16.30 uur

Middenweg (vwo, havo, vmbo-tl)
17 november 2021 en 19 januari 2022, 14.30 - 16.30 uur

Science
Vind jij het leuk om dingen te onder-
zoeken? En zie je niet op tegen wat 
denkwerk? Kies dan voor science.  
Er zijn vijf keuzemogelijkheden:
•  Microscopie: Bekijk de wondere 

wereld van kleine beestjes van heel 
dichtbij.

•  Waarnemen: Waarom zie je iets wel  
of niet? Onderzoek het in ons natuur-
kundelokaal. Razend interessant!  

•  Wiskundige fotografie: Je gaat met 
je mobieltje unieke en leuke foto’s 
maken. Wiskunde en een snufje Victor 
Mids, helpen je daarbij.

•  T&T: Leer hoe leuk technologie is in de 
workshop Technologie & Toepassing.

•  Masterclass voor vwo- en havo-
leerlingen: Ontdek d.m.v. spel een 
nieuwe planeet. Welke taal spreken de  
inwoners? Hoe zit het met zwaarte-
kracht? Welke seizoenen zijn er?  
Een echte uitdaging!

Business
Ben jij een ondernemende leerling die 
het leuk vindt om dingen te verzinnen 
en ‘aan de man te brengen?’ In de vorm 
van spel ga je ontdekken hoe je omgaat 
met geld en klanten kunt verleiden 
(marketing). Misschien zien wij je later 
wel terug in onze businessklas!

Horeca &  evenementen
Je gaat aan de slag in een echte 
professionele keuken in de workshop 
Masterchef. 

Art & Design
Hou jij wel van creatief bezig zijn? 
Van iets verzinnen en ontwerpen? 
Doe dan mee met de workshop 
digitaal tekenen. Je gaat met de com-
puter een creatief kunstwerk maken 
als een echte grafische vormgever.

Sport
De sportklas bij ons op school 
wordt door veel leerlingen gevolgd. 
Vind jij het ook leuk om lekker 
te bewegen, nieuwe sporten te 
ontdekken en daarbij een beetje je 
grenzen te verkennen? Sport dan 
gezellig met ons mee!

Cultuur
Ben jij creatief of leef je je graag uit 
op het toneel of op een instrument?  
Doe dan mee met een van onder-
staande workshops:
•   Muziek: Kom samen spelen  

in een band en ontdek jouw  
verborgen talent.

•  Theater: Onze enthousiaste  
docent daagt je uit om je lekker  
te laten gaan.

•  Kunst: Je ontwerpt en maakt  
een eigen creatie! 

•  Enge dieren: Je gaat in deze 
workshop spannende beesten 
tekenen.

Sport
De sportklas bij ons op school wordt 
door veel leerlingen gevolgd. Vind jij 
het ook leuk om lekker te bewegen, 
nieuwe sporten te ontdekken en daar-
bij een beetje je grenzen te verkennen? 
Sport dan gezellig met ons mee! 

Business
•   Presentatie & Styling: Hier leer je 

hoe je later in je winkel of bedrijf 
je product zo mooi mogelijk kan 
presenteren.

•   Ondernemen: Je gaat een eigen 
bedrijf verzinnen en leert hoe je  
hiervoor reclame maakt. We laten 
zien hoe leuk ondernemen is!

Op de leerlingmiddagen  kan je deelnemen aan één  workshop waar je je van  tevoren voor inschrijft.  Dit doe je via www.huygens.nl 
(button leerlingmiddag). 

We vinden het heel leuk als jij ook naar de leerlingmiddag komt. 
Meld je snel aan want vol is vol!

Jouw toekomst begint op onze leerlingmiddag! Schrijf je snel in
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