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Onze school, Jouw toekomst!



Binnenkort kies je een nieuwe school. 

Dat is leuk, maar natuurlijk ook wel  

een beetje spannend, want het gaat 

over je toekomst. 

Maar hoe doe je dat eigenlijk, een nieuwe school  
kiezen? Bespreek je het met andere kinderen in 
groep 8? Neem je de beslissing samen met je ouders?  
En waar let je op als je scholen met elkaar vergelijkt? 

Als jij het moeilijk vindt om te kiezen, dan heb ik drie 
tips voor je. 

Het is belangrijk dat je het op school naar je zin hebt. 
Daarom hebben we op het Huygens College altijd 
persoonlijke aandacht voor onze leerlingen. 
We zijn een kleine school waar de mensen elkaar 
kennen en dat zorgt voor een prettige sfeer.

Elke leerling is anders en daarom biedt onze school 
extra activiteiten op het gebied van cultuur, 
science, sport en business. 

En natuurlijk kies je een school voor je toekomst.  
Die toekomst begint met goed onderwijs.  
Op het Huygens College slaagt bijna iedereen voor 
het examen.

Op het Huygens zijn wij trots op onze school:
Onze school, jouw toekomst!

H. Klaassen
Rector

 

Even voorstellen
Mijn naam is Christiaan Huygens.  
Heel vroeger, meer dan 300 jaar geleden, 
stond ik bekend om mijn kennis van sterren en 
getallen. Ik ben de uitvinder van het slinger
uurwerk, heb rechten gestudeerd en kreeg ook    
les in muziek en paardrijden. Ik ben dus heel 
veelzijdig! 

Ik leen mijn naam graag uit aan deze school 
omdat de mensen die hier werken jou ook 
opleiden tot een veelzijdig mens. En niet  
alleen daarom, omdat je hier goed  
onderwijs krijgt en de sfeer heel goed is.  
Ik hoop dat jij straks  
kiest voor de school  
met mijn naam!

Ik ben er 
reuze trots op dat ik 

ben verkozen tot 
grootste Nederlandse 

wetenschapper!
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Christiaan Huygens 



Zo delen wij onze brugklassen in: 

Advies  Plaatsing Locatie
basisschool in brugklas

vmbo-bb vmbo-bb/kb Umbriëllaan
vmbo-bb/kb vmbo-bb/kb Umbriëllaan 
vmbo-kb vmbo-kb/tl Umbriëllaan
vmbo-kb/tl vmbo-kb/tl Umbriëllaan 
vmbo-tl vmbo-tl/havo Middenweg
vmbo-tl/havo vmbo-tl/havo Middenweg
havo havo/vwo Middenweg
havo/vwo havo/vwo Middenweg
vwo vwo Middenweg
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De overgang van de basisschool naar de middelbare 
school is best spannend. We leggen je in dit boekje 
uit hoe het er bij ons op school aan toe gaat. Dan is 
de overgang voor jou niet zo groot.

Het Huygens College heeft twee locaties:  
de locatie Middenweg en de locatie Umbriëllaan. 
Deze locaties zijn voor een middelbare school niet  
zo heel groot, op de Umbriëllaan hebben we  
ongeveer 250 leerlingen, op de Middenweg 1250.  
Hieronder zie je hoe de afdelingen zijn verdeeld  
over de locaties. 

Middenweg: 
brugklassen (1e en 2e leerjaar):   
 vwo 
 havo/vwo 
 vmbo-tl/havo 

3e t/m 6e leerjaar: vwo
3e t/m 5e leerjaar: havo
3e en 4e leerjaar: vmbo-tl

Umbriëllaan: 
brugklassen (1e en 2e leerjaar):  
 vmbo-kb/tl
 vmbo-bb/kb
3e en 4e leerjaar:  vmbo-kb en vmbo-bb
beroepsrichtingen: economie & ondernemen 
 horeca, bakkerij & recreatie 

Wat die beroepsrichtingen precies inhouden,  
lees je op pagina 10.

Brugperiode
De brugperiode op het Huygens College duurt twee 
jaar. Naast de vwo-brugklas hebben we combinatie-
klassen, bijvoorbeeld havo/vwo of vmbo-tl/havo.  
Alle leerlingen van de combinatieklassen krijgen 
de basisstof die bij die klas hoort. Ook dagen we je 
steeds uit om iets extra’s te doen, om ook de moei-
lijkere leerstof te proberen. We onderzoeken samen 
met jou of je het hogere niveau aankunt.  
Dat is typisch Huygens: leerlingen kansen bieden om 
door te groeien. Misschien kan je, als dat voor jou het 
beste is, al na één jaar overstappen naar een brugklas 
op een hoger niveau.

Vwo
Voor een aantal leerlingen is vanaf het begin  
duidelijk dat zij op het hoogste niveau kunnen  
studeren. Deze leerlingen beginnen in een vwo-klas.  
In de vwo-klas is er veel aandacht voor wetenschaps-
vaardigheden als onderzoeken, analyseren  
en presenteren. 

Over ons onderwijs
Een schooldag ziet er heel anders uit dan je nu  
gewend bent. Je ziet niet de hele dag dezelfde juf  
of meester, maar misschien wel zes verschillende  
leraren! Het eerste lesuur heb je bijvoorbeeld aard-
rijkskunde. Na 50 minuten gaat de bel en moet je  
naar een ander lokaal, voor bijvoorbeeld wiskunde, 
Frans of Nederlands. 

De lessen beginnen meestal klassikaal. Er worden 
dan opdrachten nagekeken of de leraar legt juist iets 
nieuws uit. Daarna ga je vaak zelf met opdrachten 
aan de slag. Dat kan met een boek of met een laptop 

(chromebook) zijn. Het Huygens College beschikt over 
twee moderne gebouwen met alle voorzieningen  
zoals Wifi en digitale schoolborden. Daardoor kunnen 
er ook digitale opdrachten worden gedaan. We ge-
bruiken hiervoor bijvoorbeeld de programma’s  
Kahoot, LessonUp of Socrative (google maar eens). 
Het is niet verplicht om zelf een laptop mee te nemen. 
Op school hebben wij speciale karren met chrome-
books die de docent kan inzetten als dat nodig is.

Meestal werk je in een lokaal. Maar er zijn ook werk-
plekken buiten de lokalen. Daar zitten regelmatig 
leerlingen zelfstandig te werken. Dat kan alleen zijn of 
in een groepje. Vaak werken zij aan extra opdrachten 
terwijl de leraar in het lokaal de basisstof nog eens 
uitlegt aan de leerlingen die dat nodig hebben. Of je 
ziet er een docent extra uitleg geven aan een klein 
groepje leerlingen.

Over 
ons

vmbo 
TL = theoretische leerweg

kb = kaderberoepsgericht

bb = basisberoepsgericht



Ons   kom je tegen       op school
Fer Jonk:  
Als je in de gangen van de locatie 
Middenweg een lange meneer met 
een kop thee ziet, dan ben ik dat 
waarschijnlijk. Mijn naam is Fer 
Jonk en ik geef het mooie vak 
aardrijkskunde! Heb je vragen 
over de wereld, het weer of rei-
zen? Dan ben je bij mij aan het 
juiste adres. Maar natuurlijk mag 
je ook vragen waar je volgende 
lokaal is in ons grote gebouw.

Ik ben gek op wandelen met mijn 
twee honden. Ook speel ik gi-
taar en banjo in de band Alasca. 
Daarnaast vind ik lekker eten 
belangrijk. Indiaas en Thais 
zijn mijn grote favoriet. En 
reizen, reizen, reizen! 

van mijn gezin. 

Pauline Schneiders:  
Hai! Ik ben Pauline Schneiders en ik 
mag al 4 jaar rekenen en wiskunde 
geven. Ik vind het een uitdaging om 
wiskunde op een zo leuk mogelijke 
manier aan leerlingen uit te leggen. 
Ook ben ik mentor van een tweede 
klas, ik vind het belangrijk dat kin-
deren zich goed voelen in de  
klas en op school.

Als ik vrij ben loop ik graag met 
mijn hond in het bos of op het 
strand. En ik vind koken heel 
leuk, maar lezen ook.   

Diane Noort:  
Als receptionist ben ik het eerste 
aanspreekpunt op school. Je kunt 
bij mij terecht voor verzuimbriefjes, 
ziekmeldingen en ook voor pleis-
ters of gevonden voorwerpen.
Verder ben ik verzuimcoördinator. 
Je krijgt met mij te maken als je 
’s morgens te laat bent of een les 
verzuimt. Het is dus zaak dat je mij 
te vriend houdt!    

In mijn vrije tijd tennis en 
roei ik, en mag ik ook graag 
mooie verre reizen maken.

Julia Nijman:  
Als docent Engels breng ik mijn 
leerlingen van alles bij over deze 
mooie taal. Ik vind het belangrijk 
dat leerlingen niet alleen leren om 
de taal te spreken, maar dit ook 
nog eens leuk vinden. We oefenen 
dan ook veel met spreekvaardig-
heid.

Als ik niet op school ben, maak 
ik graag een wandeling door de 
natuur, bijvoorbeeld in het  
bos of op het strand. En bij de 
juiste temperatuur trek ik 
mijn skeelers aan!

Bart van Rijn: 
Op het Huygens College geef  
ik de vakken tekenen en CKV. 
Tekenen is goed leren kijken en 
observeren. Ik laat je oefenen met 
vormen, lijnen en bijvoorbeeld het 
mengen van kleuren. Je leert cre-
atief te denken en dit te laten zien 
in een tekening. Bij het vak CKV in 
de bovenbouw maak je kennis met 
allerlei soorten cultuur zoals: film, 
architectuur en theater. Daarnaast 
ben ik mentor van een heel leuke 
vwo klas. 

In mijn vrije tijd ben ik ook 
zelf lekker aan het tekenen en 
schilderen. Daarnaast onder-
neem ik graag activiteiten met 
mijn gezin, we zijn vaak in de 
Schoorlse Duinen te vinden.

Mick Vermeulen: 
Ik geef met veel enthousiasme les 
in Lichamelijke Opvoeding (LO).  
Ik vind het belangrijk dat leerlingen 
plezier hebben in bewegen, zodat 
ze ook later nog blijven sporten.
Naast LO geef ik Rots & Water.  
Dat is een programma waarbij we 
leerlingen op een positieve manier 
met elkaar om laten gaan. De leer-
lingen hier op school kennen mij 

als een vrolijke, gezellige docent, 
waarbij je zeker wel grapjes mag 
maken in de les, maar waar je ook 
op moet opletten… Zeker als ik een 
trefbal in mijn handen heb!

Vrijwel alle sporten vind ik 
leuk, aL ben ik niet overal even 
goed in. Zelf beoefen ik vol-
leybal op redelijk hoog niveau. 
Hoewel ik in de les al best 
fanatiek kan zijn, ben ik in het 
volleybalveld nog veel erger!

Marlies Muurlink:  
Hallöchen! Ja dat lees je goed, dat 
is Duits. Ik geef dan ook het vak 
Duits aan verschillende brugklas-
sen op de Umbriëllaan. Naast dat 
er hard en serieus geleerd wordt, 
vind ik gezelligheid en een grapje 
tussendoor ook erg leuk. School 
moet leerzaam, maar vooral ook 
leuk zijn. Misschien zie ik je vol-
gend jaar in de brugklas!

In mijn vrije tijd rijd ik graag 
met mijn motor naar Duitsland. 
Daarnaast sport ik veel en zing 
ik graag.
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Huygensdagen
Een paar keer per jaar ziet je lesrooster 
er anders uit, want dan organiseren we 
de Huygensdagen!

Tijdens de Huygensdagen heb je naast een aantal gewo-
ne lessen ook andere activiteiten. De activiteiten kunnen 
heel divers zijn: het kan gaan om een workshop op 
school, een excursie buiten de deur of een speciale les. 
Je leert heel veel tijdens de Huygensdagen, 
bijvoorbeeld: 
• Over lesstof die niet in je schoolboek staat
• Wat het ene vak met het andere te maken heeft 
• Hoe je jezelf ontwikkelt als persoon
•  Door deel te nemen aan sporttoernooien, wedstrij

den of goede doelenacties.

De docenten organiseren deze activiteiten graag voor 
jou. Ze vinden het belangrijk dat je niet alleen uit de 
schoolboeken leert maar ook door dingen te doen. 
Het blijkt dat je de lesstof daardoor nóg beter 
onthoudt, wel zo fijn!

Wedstrijden
Als je leerling wordt van onze school, dan is de kans 
groot dat een docent jou of je klas een keer vraagt om 
mee te doen aan een wedstrijd. Wedstrijden stimuleren 
je om extra je best te doen, zorgen voor extra kennis én 
leren je om zowel samen als zelfstandig te werken. 

Goede doelen actie
Elk jaar organiseren we een goede doelen actie.  
Het vorige schooljaar zamelden we met een loterij  
geld in voor de bewoners van Esdégé Reigersdaal.  
Met de opbrengst kon o.a. een trampoline worden 
aangeschaft. 

Voorbeelden van activiteiten  
tijdens de Huygensdagen:
• Voorstelling Playback over sociale media
• Bezoek aan Tweede Kamer
• Kerstkaarten voor een Frans verzorgingstehuis
• Excursie Westfriese Omringdijk
• Project gedrag in verkeer
• Escape the Classroom
• Excursie Lille (Frankrijk)
• Economische games
• Sterrenkunde
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Mijn naam is Paul Oudejans, ik ben de trotse  
afdelingsleider van de afdeling vmbo-kb en -bb  
op de locatie Umbriëllaan. 

In de eerste 2 schooljaren kijken we goed welk 
niveau bij jou past en helpen we je bij het maken van 
een keuze voor de bovenbouw. Uiteraard doen we dit 
in alle reguliere lessen, maar daarnaast ook tijdens 
een vaste projectmiddag. Tijdens deze projecten 
laten we je kennis maken met de verschillende be-
roepenwerelden. Je gaat zelf aan de slag, we nodigen 
mensen uit om over hun werk te komen vertellen en 
we gaan de school uit om het zelf te ervaren. 
Als je na die 2 jaar naar vmbo-tl gaat, dan stap je  
over naar de locatie Middenweg. Blijf je bij ons, dan 
kan je kiezen uit 2 beroepsprofielen: Economie & 
Onder nemen of Horeca, Bakkerij & Recreatie. 

Economie & ondernemen
Lijkt het jou wel wat om later op een kantoor of in 
een winkel te werken? Ben je een ondernemend type 
en hou je van organiseren en nauwkeurig werken? 
Dan is de beroepsrichting Economie & Ondernemen 
helemaal iets voor jou. Wij leren je wat er allemaal 
komt kijken bij het runnen van een eigen bedrijf of 
het werken op een kantoor of in een winkel. Je krijgt 
vakken als Commercie, Logistiek, Administratie en 
Secretarieel. 

Horeca, bakkerij & recreatie
Zorg jij graag dat mensen een fijne tijd hebben in 
een restaurant tijdens een vakantie of bij een dagje 
uit? Lijkt het je leuk om in de keuken te staan en te 
leren hoe je moet bedienen in een restaurant? Dan 
is Horeca, Bakkerij & Recreatie net iets voor jou. Je 
volgt vakken als Keuken, Gastheerschap, Bakkerij en 
Recreatie. 

Naast een beroepsprofiel kies je een keuzepakket.  
Je kunt kiezen uit 3 opties:

Art & Design
Je gaat aan de slag met fotografie, mode en schilde-
ren. Uiteindelijk organiseer je samen met je mede-
leerlingen een evenement waarbij jullie een galerie op 
school creëren.

Business 
Je gaat een eigen bedrijf beginnen. Je maakt een 
marketingplan, haalt startkapitaal op, bouwt een 
webwinkel en je gaat in onze winkel in  
Middenwaard je product aan de man brengen. 

Horeca & Evenementen
Kies je voor dit pakket, dan ga je lekker de  
keuken in om bijzondere vaardigheden te leren. 
Daarnaast ga je een bijdrage leveren aan bijvoor -
beeld ouderavonden en open dagen. Je sluit het  
traject af met de organisatie van een bijzondere
 avond voor docenten en ouders. 

Beroepsrichtingen
Umbriëllaan
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Justus, Orelie-Jade en Max zitten in de brugklas op de Umbriëllaan. 
Zij delen graag hun ervaringen met jou.

“De docent 
wiskunde is heel 

grappig.”

“De Open Dagen  
waren heel erg leuk,  

je mocht de praktijkvakken ervaren.”

De deskundigen 
      aan het woord

Justus

“Het is super dat je 

extra klassen kunt 

volgen, zoals  

businessklas en  

sportklas.”

“We doen allemaal 

leuke activiteiten 

op school en buiten 

school.”

“De taal 
 lessen zijn 
heel erg leuk.”

 
“Er wordt op een leuke manier les gegeven.”

Orelie-Jade
Max“Alle docenten zijn heel aardig.”
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“Fijn dat er  

Art & Design wordt 

gegeven, want ik houd  

erg van tekenen.”

“Ik ben 

blij dat mijn klas 

zo leuk is.”



Huygens Extra!

Ben jij ook zo iemand die niet graag stil zit en zich 
lekker uit wil leven? Schrijf je dan in voor de sportklas. 
Veel verschillende sporten, ook buiten de deur en in het 
tweede jaar een heel gaaf outdoorkamp! Voor gemoti-
veerde leerlingen met een sportieve instelling. 

Sporttest: 
Om te kijken of de sportklas geschikt voor 
jou is, organiseren we een sporttest op 
21 en 22 februari (14.45 - 16.15 uur)
Je kunt je hiervoor inschrijven 
via info@huygens.nl.

Ben jij een ondernemende leerling die misschien  
wel later een eigen bedrijf of leidinggevende  
functie wil hebben? Het volgen van de businessklas 
is dan een heel goede start. We gaan aan de slag 
met verschillende projecten en gaan ook bedrijven 
bezoeken. 

   SPORT    CULTUURBUSINESSSCIENCE

DEELNAME 

De deelname aan Huygens Extra is vrijwillig. 

Je kunt je hiervoor opgeven tijdens de aanmelding 

voor onze school. De activiteiten organiseren we  

wekelijks buiten je normale lesrooster om, op  

1 middag in de week van 14.45 uur tot 16.15 uur.  

Er zijn kosten aan verbonden, zie de pagina  

achterin dit boekje. 

Aan de sportklas, cultuurklas en businessklas  

kunnen leerlingen van beide locaties meedoen.  

De scienceklas wordt alleen op de locatie  

Middenweg aangeboden. 

Ben jij een creatieveling? Kom dan naar de cultuurklas. 
Hier werken we projectmatig in groepjes aan verschil-
lende thema’s. De ene keer ligt de nadruk meer op  
tekenen, de andere keer op ruimtelijk werken.  
Misschien maken we komend jaar wel een lipdubfilm 
met een gastdocent of sta je ineens met ons in een 
museum. Wij bedenken elk jaar wat nieuws! 
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Zie jij niet op tegen wat denkwerk en is onderzoeken 
helemaal jouw ding? Doe dan mee met de scienceklas 
voor de vwo- en havo/vwo-klassen! Gedurende 20 
weken ga je in de scienceklas natuurwetenschappelijk 
onderzoek doen met behulp van de faciliteiten van  
de sciencelokalen.



VWO challenge day
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‘Altijd open voor nieuwe ideeën’
Ik ben Loek Zoon, afdelingsleider havo-vwo leerjaar 1 t/m 3. 
Met trots ontmoet ik je graag op het Huygens College. 
We werken hier met passie en plezier. De docenten kennen 
je snel en voelen goed aan wat je nodig hebt. In de havo- en 
vwo-afdeling leren we je met een kritische, onderzoekende 
blik naar jezelf en anderen te kijken. Je leert argumenteren, 
debatteren en goed te luisteren. Ook word je gevraagd om 
dingen zelf uit te zoeken en niet meteen een vraag te stellen. 
Die houding brengt je ver op het havo en vwo. Sinds 2009 
werk ik op het Huygens College. Ik heb een luisterend oor, 
ben enthousiast en sta altijd open voor nieuwe ideeën die de 
kwaliteit van het onderwijs verbeteren.

Heb jij waarschijnlijk een vwoadvies?  
Op het Huygens College organiseren wij voor jou  
de Vwo Challenge Day! Doe je met ons mee?

De Vwo Challenge Day is een intensieve en  
spannende dag voor en door leerlingen.  
De leerlingen van 1 en 2 vwo gaan die dag  
met elkaar de strijd aan op het gebied van: 

• Debatteren
• Analytisch denken
• Samenwerken 
• Ontwerpen

Dit doe je niet alleen! Want wie kan je daarbij  
nu beter helpen dan leerlingen die net als jij  
eerder in 1 en 2 vwo zaten? Juist, de leerlingen  
van 3, 4 en 5 vwo!
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De mentor is een belangrijk persoon voor jou als 
brugklasser. Hij of zij zorgt ervoor dat je je snel  
thuis voelt hier op school.

We vragen Tessa Rutgers, mentor van klas v1s,  
naar haar ervaringen.

Ik werk sinds vorig schooljaar op het Huygens Colle-
ge en in totaal een jaar of 17 in het onderwijs.
Naast het lesgeven, ben ik ook mentor en dat doe 
ik met veel plezier. De mentor is voor de leerlingen 
en hun ouders het eerste aanspreekpunt binnen de 
school. Ik wil ervoor zorgen dat mijn mentorklas een 
hechte groep wordt en dat de leerlingen ‘leren leren’.

De leerlingen krijgen een uur in de week mentorles. 
Ik zie mijn mentorleerlingen ook bij het vak Neder-
lands, dus in totaal zie ik ze vijf lesuren in de week, 
erg gezellig!

Als je bij ons op school komt, krijg je per klas een of 
twee mentoren toegewezen. Zij houden je dat school-
jaar extra in de gaten en je kan altijd bij ze terecht.  
Bij wie je ook altijd terecht kan, zijn de juniormen-
toren. Juniormentoren zijn bovenbouwleerlingen die 
aan een klas gekoppeld zijn. Zo gaan ze mee op ken-
nismakingskamp, komen ze in de mentorles uitleg 
geven over het leren van toetsen en doen ze mee met 
de sinterklaasviering.

We kijken ernaar uit om je te ontmoeten!

jou!De mentor 
is er voor



Brugklaskamp is een absoluut hoogtepunt als brug-
klasser op het Huygens College! In de eerste school-
weken ga je met meerdere klassen drie dagen op 
kamp naar Egmond. Daar hebben jullie een fijne ka-
mer met alle voorzieningen, wordt er heerlijk gegeten 
en gedronken en zijn er superveel leuke activiteiten. 
Zo gaan we natuurlijk naar het strand, hebben we een 
avondspel in het bos, gaan we naar het zwembad, is 
er een feestavond en nog zo veel meer! 

Wij, de mentoren en schoolleiding, vinden dit ook 
prachtig. Je leert elkaar heel goed kennen en de klas 
wordt een echte groep. Elk jaar kijk ik uit naar het 
brugklaskamp om ‘mijn’ nieuwe leerlingen te leren 

kennen en na drie dagen uitgeteld, maar helemaal 
tevreden, weer terug te komen op school.

Hopelijk zie ik je volgend jaar op ons  
brugklaskamp en maak jij van het Huygens  
College ook jouw school!

Jurriaan Boon,  
afdelingsleider  
onderbouw  
vmbo-tl/havo

Va
kk

en

	 vwo	 	
	 havo/vwo
	 vmbo-tl/havo	 vmbo-kb/tl	 vmbo-bb/kb	
Nederlands	 4	 4	 4
Frans	 3	 -	 -
Duits	 -	 2	 2
Engels	 3	 3	 3
Geschiedenis	 2	 -	 -
Aardrijkskunde	 2	 -	 -
Mens	en	maatschappij	 -	 3	 3
Wiskunde	 4	 4	 4
Biologie	 2	 -	 -
Mens	en	natuur	 -	 3	 3
Handvaardigheid	 2	 -	 -
Tekenen	 2	 -	 -
Drama	 1	 -	 -
Muziek	 1	 -	 -
Kunst	en	cultuur	 -	 3	 3
Lichamelijke	opvoeding	 3	 3	 3
Maatwerk	 1	 3	 3
Mentorles	 1	 1	 1

De nummers zijn het aantal lesuren in de week.

DEZE VAKKEN 
KRIJG JE IN 
HET EERSTE 
LEERJAAR:

Le
st

ijd
en
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In september gaan we drie dagen met elkaar op brugklaskamp in Egmond. 

Reuzegezellig en je maakt er snel nieuwe vrienden!

Brugklaskamp 50minuten rooster:

1e lesuur 08.30 - 09.20  uur 

2e lesuur 09.20 - 10.10 uur 

pauze 10.10 - 10.25  uur 

3e lesuur 10.25 - 11.15  uur 

4e lesuur 11.15 - 12.05 uur 

pauze 12.05 - 12.35 uur

5e lesuur 12.35 - 13.25 uur 

6e lesuur 13.25 - 14.15 uur

pauze 14.15 - 14.30 uur

7e lesuur 14.30 - 15.20 uur

8e lesuur 15.20 - 16.10 uur



Nieuwe vakken

1918

Wij gaan 
  met elkaar

 

 op Reis!
Dagreizen

We vinden het belangrijk dat je  
het geleerde in de les ook oefent 
in de praktijk. Daarom organiseren 
we in de hogere leerjaren dag-
reizen naar een buitenlandse stad 
zoals Lille of Keulen. 
 
We laten je zelfstandig opdrachten 
uitvoeren waarbij je de Franse of 
Duitse taal kunt oefenen. 

Meerdaagse excursies
In de voorexamenklassen kan je deelnemen aan meerdaagse reizen. De reizen organiseren we in de laatste week voor de zomervakantie. We heb-ben reizen georganiseerd naar Praag, Londen of Berlijn. Vanwege corona en de oplopende kosten kozen we vorig jaar voor bestemmingen dichter-bij huis: Maastricht, De Veluwe en De Ardennen. Het zijn heel gezellige en leerzame reizen met veel verschillende activiteiten zoals een bezoek aan musea en theater, fiets- en vaartochten of spelopdrachten. Wie weet waar jij naar toe gaat over drie of vier jaar!

Vmbo-bb/kb
Op de Umbriëllaan maak je wekelijks op dinsdagmid-
dag op actieve en/of creatieve wijze kennis met de 
verschillende vmbo-profielen. Dit helpt je bij het kie-
zen van een profiel in de bovenbouw en een vervolg-
opleiding daarna. Tijdens deze projectmiddag ga je 
bijvoorbeeld aan de slag met het ontwerpen van een 
eigen stad (profiel ‘Mobiliteit en transport’) en het 
maken van content als foto’s en video’s (profiel Media, 
Vormgeving en ICT). Ook komen er gastsprekers langs 
en volg je workshops buiten de deur. Je leert vaardig-
heden als samenwerken en presenteren.

Vmbo-tl
Aan het einde van de tweede klas kan je een praktijk-
gericht vak kiezen voor het derde en vierde leerjaar 
vmbo-tl. Het gaat om Economie & ondernemen (E&O) 
of Technologie & toepassing (T&T). Bij deze vakken 
leer je door te doen. Bij E&O ga je bijvoorbeeld een 
plan voor een bedrijf in de regio bedenken om meer 
producten te verkopen, of onderzoek je wat er alle-
maal komt kijken bij het inrichten van een school-
plein. Je leert bij dit vak veel over marketing, commu-
nicatie en het ondernemerschap. Docenten van het 
Horizon College (mbo-opleiding) geven gastlessen.

Bij T&T onderzoek je hoe technologie toegepast kan 
worden in de praktijk. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld 
een opdracht van het hoogheemraadschap om een 
oplossing te bedenken voor wateroverlast. Of er 
wordt een nieuwe camper ontworpen, en daar hoort 
natuurlijk een bezoek aan een camperbedrijf bij!  
We maken bij de opdrachten gebruik van technieken 
als VR-brillen en een laserprinter.

Havo en vwo
Ook leerlingen van 4 havo en vwo kunnen in de 
bovenbouw een praktijkvak volgen, namelijk Natuur, 
Leven en Techno logie (NLT). Dit sciencevak is een 
keuzevak naast de vakken biologie, natuurkunde, 
schei kunde en wiskunde. Het vak NLT sluit goed aan 
op ontwikkelin gen in de samenleving, wetenschap 
en technologie. Opdrachten gaan bijvoorbeeld over 
duurzaamheid en de energieproblematiek. Leerlingen 
doen onderzoek, werken samen, lossen problemen 
op, ontwerpen en presenteren. Ook worden bedrijven 
bezocht waar de leerlingen ter plekke opdrachten 
uitvoeren.

De laatste jaren hebben we een aantal nieuwe vakken bij ons op school ingevoerd.  
Nog steeds krijg je vakken als Nederlands, geschiedenis en biologie, maar daarnaast  
zijn er praktijkvakken bijgekomen. De lesstof van deze vakken sluit aan bij problemen  
in de maatschappij, zoals klimaatverandering. Je gaat aan de slag met het bedenken van  
oplossingen of je ontwerpt een product dat goed gebruikt kan worden in een bedrijf.  
Daarbij leer je hoe je je werk moet plannen en hoe je kunt samenwerken met anderen.



Op het Huygens College kun je  
een Anglia diploma halen. 

Jaarlijks worden er officiële Anglia 
examens op school georganiseerd 

voor bovenbouwleerlingen. Anglia is 
met steun van het Europees platform 

opgericht en is bedoeld om het Engels 
bij leerlingen te bevorderen. Een goede 

beheersing van het Engels is heel 
belangrijk voor een vervolgopleiding 

en in de maatschappij. 

Rots & Water

Voor je ouders:
En dan richten wij ook nog graag even het  
woord tot je ouder(s)/verzorger(s):

We vinden het heel belangrijk dat ouders goed  
geïnformeerd worden over schoolorganisatorische  
zaken en de vorderingen en het welzijn van de leerling.  
Dit doen wij op de volgende manieren:

•	 		Mentor:	is	de	belangrijkste	
persoon	voor	u	en	uw		
kind	op	school.	Ouders		
en	leerlingen	kunnen	bij		
vragen	altijd	contact		
opnemen	met	de	mentor.		
Als	het	nodig	is,	neemt	de	
mentor	ook	zelf	contact	
op	met	de	leerling	of	de	
ouders	voor	een	persoon-
lijk	gesprek.

•	 	Gesprekken met ouders:		
twee	keer	per	jaar	wordt	
u	uitgenodigd	voor	een	
gesprek	op	school	met		
de	mentor	en/of	een		
vakdocent.	Wij	zien	graag	
dat	de	leerling	meekomt	
naar	het	gesprek.	

•	 	E-mail:	we	maken	hiervan	
regelmatig	gebruik	om	u	te	
informeren	over	excursies,	
schoolfeesten,	lesuitval	
e.d.	

•	 	Nieuwsbrief:	een	aantal	
keer	per	jaar	ontvangt	u	de	
nieuwsbrief	voor	ouders.

•	 	Schoolgids: deze	is		
digitaal	in	te	zien	op		
www.huygens.nl.	Hierin	
vindt	u	veel	organisa	to-	
r	ische	informatie.	

•	  Facebook/Instagram:		
Volg	onze	pagina’s	om		
geïnformeerd	te	worden	
over	schoolactiviteiten.

•	 	Magister:	niet	alleen	de	
leerlingen	maar	ook	de	
ouders	hebben	toegang		
tot	een	deel	van	de		
school	administratie	om		
de	vorderingen	van	hun	
kind	te	kunnen	volgen.

•	  Ouderraad:	de	ouderraad	
overlegt	vijf	keer	per	jaar	
met	de	schooldirectie	over	
organisatorische	zaken.

•	 	Medezeggenschapsraad:	
de	medezeggenschapsraad	
vergadert	zes	keer	per	jaar	
met	de	schooldirectie	over	
beleidszaken.

Schoolkosten
We organiseren voor de leerlingen activi
teiten waarvoor we een vrijwillige bijdrage 
aan ouders vragen. De ouderbijdrage 
wordt besteed aan activiteiten/faciliteiten 
waarvoor de school geen vergoeding van 
de overheid ontvangt. Leerlingen worden in 
de gelegenheid gesteld zich in te schrijven 
voor deelname aan Huygens Extra, Anglia of 
de meerdaagse reizen.

Ouderbijdrage
In het schooljaar 2022/2023 bedroeg de 
ouderbijdrage voor het eerste leerjaar  
€ 125,00, voor het tweede en derde leerjaar 
€ 95,00 en voor het vierde tot en met het 
zesde leerjaar € 125,00. 
Van de gelden van de ouderbijdrage  
worden zaken betaald als het brugklas
kamp, excursies, workshops, projecten, 
drukwerk, school feesten, klassen
activiteiten etc. 

Huygens extra
Kosten in schooljaar 20222023 zijn
Sportklas:   € 110,00
Cultuurklas:  € 60,00
Businessklas:   € 50,00
Scienceklas:   € 40,00 

Anglia
Deelname aan een examen kost € 25,00 tot  
€ 100,00. Dit is afhankelijk van het niveau.

Meerdaagse reizen
In 2022 bedroegen de kosten voor de  
meerdaagse reizen in de voorexamen
klassen € 250,00 / € 425,00.

Boeken
De schoolboeken/leermiddelen zijn gratis.  
De schoolboeken worden door de ouders 
besteld bij de fa. Iddink. In juni/juli informe
ren wij u hoe dit in zijn werk gaat. 

20 21

Anglia

Bij ons op school werken we met de 
training ROTS & WATER. Deze training 

organiseren wij om de sociale 
vaardigheden van onze leerlingen te 

verbeteren waardoor pesten kan 
worden voorkomen. 

In de training word je geleerd om voorafgaand 
aan een beslissing eerst goed tot rust te komen 
door je te concentreren op je ademhaling. 
Je leert na te denken over je eigen gedrag en  
er wordt geoefend in het aangeven van grenzen 
en het negeren van negatieve invloeden. 

De docenten van de onderbouwklassen hebben 
deze training ook gevolgd, dus je kan in de  
les steeds geholpen worden om het geleerde 
toe te passen. 
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MEER WETEN? GA NAAR 
WWW.HUYGENS.NL

VOLG ONS OP 
FACEBOOK + INSTAGRAM

Dinsdag 17 januari 2023  
locatie Umbriëllaan  
(vmbokb/tl en vmbobb/kb) 

Woensdag 18 januari 2023
locatie Middenweg  
(vwo, havo/vwo en vmbotl/havo)

EN DAN IS HET ZO VER, JE KIEST EEN 
SCHOOL VOOR JOUW TOEKOMST!

We hopen natuurlijk dat je voor onze school 
kiest. De aanmelding gaat als volgt:
Een van je ouders meldt je digitaal aan op
huygens.nl/groep8/#aanmelden 
Dit kan vanaf februari. Je ouder ontvangt 
een ontvangstbevestiging per email. 

Geen bevestiging ontvangen? Controleer  
de spambox of neem contact op met de  
administratie (info@huygens.nl). 

Lukt het digitaal aanmelden niet of wilt u  
vooraf een afspraak? Neem contact met ons  
op via www.huygens.nl of info@huygens.nl. 

We staan u graag te woord. 

Adressen

Locatie Middenweg
Middenweg 68
1703 RD  Heerhugowaard

Locatie Umbriëllaan
Umbriëllaan 3
1702 AJ  Heerhugowaard

Postadres
Postbus 220
1700 AE  Heerhugowaard

22 23

Huygens 
Experience
voor groep 8
Woensdag 16 november 2022 
Aanvang 14.30 of 15.00 uur

Woensdag 18 januari 2023
Aanvang 14.30 of 15.00 uur

Aanmelden via www.huygens.nl

Aanmelden

Dinsdag 7 februari en
woensdag 8 februari 2023 

Check het programma op 
www.huygens.nl/groep8/#opendagen

  Misschien dat we vanwege coronamaatregelen onderstaande   activiteiten anders moeten organiseren. Check www.huygens.nl!



Locatie Middenweg 

Middenweg 68
1703 RD  Heerhugowaard

Locatie Umbriëllaan

Umbriëllaan 3
1702 AJ  Heerhugowaard

072 - 576 57 00

info@huygens.nl
www.huygens.nl

Zo kun je ons bereiken:

Tot ziens op 
  het Huygens College!


