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Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van 
groep acht,

Samen met uw kind kiest u de komende periode 
een nieuwe school. Een belangrijke keuze want een 
school kies je voor je toekomst. Dit boekje geeft 
veel informatie over het Huygens College. Daar-
naast organiseren we kennismakingsactiviteiten, 
een informatieavond voor ouders en Open Dagen. 
En natuurlijk is op onze website veel informatie te 
vinden.

Kinderen in groep 8 zijn nog best jong als ze een 
school moeten kiezen. Daarom werkt het Huygens 
College met een tweejarige brugperiode. Leerlin-
gen krijgen twee jaar de kans om zich verder te 
ontwikkelen zodat we samen kunnen kijken welk 
onderwijs het meest passend is. Voor leerlingen die 
direct op het hoogste niveau kunnen werken zijn er 
aparte vwo klassen. Met deze aanpak realiseren wij 
elk jaar goede examenresultaten op alle niveaus.

Daarnaast is het belangrijk dat kinderen zich 
prettig en veilig voelen op school. Daarom heb-
ben we op het Huygens College altijd persoonlijke 
aandacht voor onze leerlingen. We zijn een school 
waar de mensen elkaar kennen en dat zorgt voor 
een prettige sfeer. Dat wordt nog versterkt doordat 
leerlingen kunnen kiezen voor extra lessen op het 
gebied van cultuur, science, sport en business. 
Daarom zeggen wij tegen alle leerlingen: onze 
school, jouw toekomst!

Ik hoop u te ontmoeten tijdens de informatieavond 
en de open dagen,

H. Klaassen
Rector
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Op de locatie Middenweg geven we onderwijs aan 
leerlingen vwo, havo en vmbo-tl, en brugklassen 
vwo, havo/vwo en vmbo-tl/havo. Dit brede aan-
bod heeft het voordeel dat leerlingen die na het 
behalen van een diploma vmbo-tl of havo willen 
doorstuderen voor havo of vwo, niet van school 
hoeven te veranderen. 

Sinds augustus 2019 maken we gebruik van een 
geheel nieuw gebouw met veel faciliteiten.  
Alle lokalen beschikken over een digibord met 
touch screen. 

We werken met veel plezier in ons fijne gebouw 
dat ruimtelijk, licht en sfeervol is ingericht. Naast 
reguliere lokalen zijn er ruime leerpleinen waar 
leerlingen individueel of in kleine groepjes kunnen 
studeren of aan opdrachten werken. Tijdens pauzes 
is het goed vertoeven in de aula’s of op het grote, 
speels ingerichte schoolplein. 

Op de Middenweg kunnen examenleerlingen  
vwo, havo en vmbo-tl naast de reguliere vakken 
kiezen voor het vak kunst beeldend.  
De leerlingen van havo en vwo kunnen ook  
examen doen in muziek, bedrijfseconomie en  
NLT (natuur, leven en technologie).  
Bijna alle leerlingen van 4 vmbo-tl doen examen  
in een extra, zevende vak.
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In 2011 is een nieuw gebouw in gebruik genomen 
voor de leerlingen vmbo-kb en vmbo-bb, en de 
brugklassen vmbo-kb/tl en vmbo-bb/kb. In hetzelf-
de gebouw is ook praktijkschool Focus gevestigd. 
De beide scholen hebben eigen lokalen en de 
pauzes zijn gescheiden. 

De klassen van het eerste leerjaar op de Umbriël-
laan tellen gemiddeld twintig leerlingen. Hierdoor 
krijgen leerlingen veel individuele aandacht.  
De locatie Umbriëllaan is ‘huiswerk arm’. Huiswerk 
wordt zoveel mogelijk op school gemaakt onder be-
geleiding van de docent. Om leerlingen goed voor 
te bereiden op hun toekomst besteden we vanaf 
het tweede leerjaar veel aandacht aan loopbaanori-
entatie. De leerlingen stellen een portfolio samen, 
ze bezoeken bedrijven en scholen en ze voeren 
loopbaan gesprekken met docenten. 

Vanaf het derde leerjaar kunnen leerlingen op de 
locatie Umbriëllaan het profiel Economie & Onder-
nemen (E&O) of Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR) 
volgen. Degenen die na het tweede leerjaar worden 
bevorderd naar 3 vmbo-tl stappen over naar de 
locatie Middenweg. 

Het profiel E&O is een brede opleiding die voorbe-
reidt op werk in de admini stratieve dienstverlening,  
de detail handel of voor het onder nemerschap. Het 
profiel HBR biedt veel mogelijk heden binnen de 
groeiende toeristen- en horecasector. 
Leerlingen met een kaderberoepsgerichte op-
leiding (vmbo-kb) kunnen veelal instromen op 
het hoogste niveau (vier) van het mbo. De basis-
beroepsgerichte opleiding (vmbo-bb) bereidt voor 
op niveau twee. De profielen E&O en HBR geven 
toegang tot alle opleidingen van het mbo.

LOCATIE UMBRIËLLAANLOCATIE MIDDENWEG
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We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van 
ons onderwijs. Door deelname aan landelijke 
toetsen controleren we of ons onderwijs het hoge 
niveau biedt waar we voor staan. Daarnaast vragen 
we naar de mening van leerlingen en ouders in 
klankbordgroepen en enquêtes. We zijn er trots 
op dat ons onderwijs leidt tot uitstekende exa-
menresultaten en dat veel leerlingen hun diploma 
behalen zonder doubleren. 

Onze docenten geven gevarieerde lessen. Vaak 
beginnen deze met een klassikale uitleg waarna 
de leerlingen aan de slag gaan met verschillende 
opdrachten. Opdrachten waarbij de leerlingen zelf-
standig studeren, in kleine groepjes werken of een 
presentatie geven aan de klas. De school beschikt 
over twee moderne gebouwen met voorzieningen 
als wifi, digitale schoolborden en laptops.  
Er wordt tijdens de lessen dan ook veelvuldig 

gebruik gemaakt van digitale programma’s als 
Kahoot, LessonUp en YouTube.

We stimuleren leerlingen om een diploma te be-
halen dat past bij hun mogelijkheden. We leiden 
ze op tot zelfstandige leerlingen die goed kunnen 
samenwerken, zodat ze goed zijn voorbereid op 
een vervolgstudie en de maatschappij. 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen 
zich breed ontwikkelen. We organiseren tijdens 
Huygensdagen voor de leerlingen projecten en 
lessen die daaraan bijdragen, bijvoorbeeld over 
sociale vaardigheden, mediawijsheid, omgaan met 
groepsdruk, of sportactiviteiten. De leerlingen van 
de eerste en tweede klassen kunnen hun talenten 
ontwikkelen door deel te nemen aan Huygens 
Extra: extra lessen op het gebied van sport, cultuur, 
business en science.

Brugperiode 
De brugperiode op het Huygens College duurt twee 
jaar. We geven leerlingen de kans om zich te ont-
wikkelen en ons te laten zien wat ze kunnen. 

Naast vwo-klassen hebben we in de eerste twee 
leerjaren combinatieklassen: havo/vwo, vmbo-tl/
havo, vmbo-kb/tl en vmbo-bb/kb. Leerlingen van 
de combinatieklassen krijgen de basisstof die 
bij het niveau van hun klas hoort. Bij een havo/
vwo combinatieklas bijvoorbeeld, is de basisstof 
havo-niveau, het hogere niveau is vwo. We dagen 
leerlingen in de combinatieklassen uit om ook 
de lesstof op het hogere niveau te proberen. De 
docenten stimuleren leerlingen om nét een stapje 
meer te zetten. 

Als aan het einde van het eerste schooljaar blijkt 
dat een leerling beter tot zijn recht komt in een 
ander brugklastype, dan kan de leerling op dat 
moment overstappen. Elke leerling krijgt op die 
manier het onderwijs dat bij de leerling past.

Vwo
Leerlingen met een vwo-advies volgen de lessen in 
speciale vwo-klassen. De leerlingen met een derge-
lijk advies zijn er bij gebaat om direct te be ginnen 
met onderwijs op het hoogste niveau. In de vwo-
afde ling schenken wij veel aandacht aan de ontwik-
keling van wetenschaps vaardigheden als onder-
zoeken, analy seren, debatteren en reflecteren. Ook 
leerlingen met een havo/vwo-advies die een goede 
kans maken op het behalen van een vwo-diploma, 
kunnen geplaatst worden in een vwo-klas. 

Digitaal lesmateriaal
Op het Huygens College werken we zowel met 
schoolboeken als met digitaal lesmateriaal. In elk 
lokaal is een digibord aanwezig waarop de docent 
het digitale lesmateriaal kan laten zien. Beide lo-
caties beschikken over laptops, waar de leerlingen 
tijdens de lessen gebruik van kunnen maken. Het is 
geen vereiste om een laptop mee naar school te ne-
men. Wel kan het handig zijn om thuis te beschik-
ken over een computer of laptop om te oefenen met 
digitaal lesmateriaal. 

GOED ONDERWIJS

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

“De docenten stimuleren  
leerlingen om nét een  
stapje meer te zetten”
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Onze school telt ongeveer 1500 leerlingen, 
verdeeld over de locatie Middenweg (1250)  
en de locatie Umbriëllaan (250). We zijn  
een kleinschalige school waar personeels - 
leden en leerlingen elkaar goed kennen.  
De leerlingen worden gezien en (h)erkend.  
Conciërges kennen de leerlingen vaak bij  
naam en er hangt een persoonlijke sfeer op 
school. Deze informele sfeer is kenmerkend 
voor het Huygens College.

Er is veel aandacht voor de omgang met elkaar.  
Wij gebruiken hierbij de methode Rots & Water. 
Rots & Water is een training om de sociale vaardig-
heden van leerlingen te verbeteren waardoor pes-
ten kan worden voorkomen. In de training wordt de 
leerlingen geleerd om na te denken over het eigen 
gedrag, negatieve invloeden te negeren en er 
wordt geoefend met het aangeven van grenzen. 
Vanaf de start van het schooljaar leren we de brug-
klasleerlingen hoe je op een goede en respectvolle 
manier met elkaar omgaat.

PERSOONLIJK Verder krijgen de brugklasleerlingen scholing in 
het omgaan met sociale media. Hiervoor komt 
een groep acteurs naar school. We betrekken ook 
de ouders hierbij. Voor hen organiseren we een 
informatieavond. 

We realiseren ons dat de overstap van de ba-
sisschool naar de middelbare school voor onze 
nieuwe brugklasleerlingen groot kan zijn. Daarom 
organiseren we voor de zomervakantie een kennis-

makingsbijeenkomst. Zo leren de leerlingen hun 
nieuwe klasgenoten en mentor al een beetje ken-
nen. Op de eerste schooldag ruimen we veel tijd in 
om samen met de mentor alle schoolorganisatori-
sche zaken door te lopen zodat de overstap soepel 
verloopt. In een van de eerste weken gaan de 
leerlingen op brugklaskamp. Een aantal dagen zijn 
de leerlingen met hun mentor(en) en juniormen-
toren in Egmond om elkaar goed te leren kennen 
en om van de klas een hechte groep te maken. 
Juniormentoren zijn ouderejaars leerlingen die 
de mentoren assisteren bij de begeleiding van de 
brugklasleerlingen tijdens het kamp. Ook geduren-
de het schooljaar assisteren de juniormentoren bij 
brugklasactiviteiten. 

“Conciërges kennen de  
leerlingen vaak bij naam”
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Begeleiding 
De brugklassen hebben veelal twee mentoren. Zij 
houden de studieresultaten en het welzijn van de 
leerlingen nauwgezet in de gaten. In het eerste en 
tweede leerjaar hebben de leerlingen wekelijks 
een mentorles. De mentor besteedt veel aandacht 
aan het aanleren van studievaardigheden en aan 
het wennen aan elkaar en de school. Zo nodig gaat 
de mentor individueel met leerlingen in gesprek 
of neemt de mentor contact op met ouders. In het 
begin van het schooljaar is er een kennismakings-
avond met de mentor. In november en maart is het 
mogelijk voor ouders om in gesprek te gaan met de 
mentor tijdens een 10-minutenavond. 

Leerlingen met dyslexie of faalangst kunnen een 
speciale training volgen. Als uw kind een specifieke 
ondersteuningsbehoefte heeft, kunt u terecht bij 
een van onze ondersteuningscoördinatoren. 

We werken met duidelijke schoolregels. De ver-
zuimcoördinator houdt absentie en te laat komen 
goed in de gaten. In het eerste en tweede leerjaar 
vangen docenten lesuitval op waardoor brug-
klasleerlingen geen tussenuren hebben. Leerlingen 
van het eerste leerjaar mogen tijdens pauzes de 
school en het schoolplein niet verlaten.

Maatwerk
Niet elk kind is hetzelfde. De een gaat snel door de 
lesstof, de ander heeft extra ondersteuning nodig. 
De school speelt hierop in door maatwerk aan te 
bieden. Dit doen we op verschillende manieren. 
Zo heeft ons gebouw aan de Middenweg op elke 
verdieping studieplekken. Hier kunnen leerlingen 
die dit aankunnen, zelfstandig aan het werk gaan 
onder leiding van een onderwijsassistent. De les-
gevende docent kan op dat moment de leerlingen 
die dit nodig hebben, extra uitleg geven. Op de 
locatie Umbriëllaan worden klassikaal extra lesuren 
ingeroosterd. Tijdens deze uren wordt de leerlingen 
o.a. studievaardigheden aangeleerd.

Sinds een aantal jaren kunnen leerlingen in de 
examenklassen ervoor kiezen om examen te doen 
in een vak op een hoger niveau. Een 4 vmbo-tl 
leerling doet bijvoorbeeld examen voor Engels op 
havo-niveau. Voor deze leerlingen roosteren we ook 
extra uren in. En als de resultaten van Citotoetsen 
daar aanleiding toe geven, geven we extra lessen 
Nederlands, Engels of wiskunde aan leerlingen in 
de onderbouw. We bieden ook maatwerk door trai-

ningen sociale vaardigheden en faalangstreductie 
aan te bieden.

Leerlingen in de hogere leerjaren die behoefte heb-
ben aan extra uitdaging, kunnen deelnemen aan 
een project waarin ze zelfstandig onderzoek doen.
Het Huygens College vindt het belangrijk dat leer-
lingen echt worden gezien, en dat zoveel mogelijk 
wordt tegemoetgekomen aan de verschillende 
leerbehoeftes.

Doorstroommogelijkheden op het  Huygens College:

“Wij vinden het  
belangrijk dat  
leerlingen echt  
worden gezien”

“We werken met  
duidelijke schoolregels”
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Wedstrijden 
We geven onze leerlingen graag op voor wedstrij-
den. Wedstrijden stimuleren leerlingen om extra 
hun best te doen en leiden tot verdieping van 
kennis. Voor sommige wedstrijden gaan we de 
deur uit, zoals een debatwedstrijd bij Tatasteel of 
een kookwedstrijd als Skills Talents. Ook organi-
seren we wedstrijden op school, een voorbeeld 
daarvan is de Vwo Challenge Day. Tijdens deze 
dag gaan vwo-leerlingen van het eerste en tweede 
leerjaar met elkaar de strijd aan op het gebied van 

debatteren, analytisch denken, samenwerken en 
ontwerpen. Leerlingen uit de hoogste klassen vwo 
begeleiden hen daarbij.

VEEL EXTRA’S
Huygens Dagen  
Vier keer per jaar organiseren we voor onze leer-
lingen Huygensdagen. Tijdens deze dagen ziet het 
rooster er voor de leerlingen anders uit. Een deel 
van de reguliere lessen maakt namelijk plaats voor 
speciale activiteiten. Deze activiteiten kunnen 
bestaan uit gastlessen, projecten, excursies en 
verdiepingslessen. 

We organiseren deze activiteiten omdat we het 
belangrijk vinden om de lesstof op verschillende 
manieren aan te bieden. Door actief met de lesstof 
aan de slag te gaan of te ervaren, wordt deze beter 
begre pen en onthouden. De Huygensdagen bieden 
ons ook de gelegenheid om zogeheten vakoverstij-
gende projecten aan te bieden. Dit zijn projecten 
waarin meerdere vakken aan de orde komen. De 
leerlingen leren daarmee het verband tussen de 
vakken te zien. Tenslotte organiseren we tijdens de 
Huygensda gen ook activiteiten die bijdragen aan 
de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen, bij-
voorbeeld op het gebied van sociale vaardigheden, 
groepsdruk, sociale media, sport of cultuur. 

Meerdaagse excursies
In de voorexamenklassen bieden we meerdaagse 
buitenlandse reizen aan. Elk jaar wordt bepaald 
waar de reizen naar toe gaan. We hebben reizen ge-
organiseerd naar Praag, Londen of Berlijn. Vanwege 
corona en de oplopende kosten kozen we vorig jaar 
voor bestemmingen dichterbij huis: Maastricht, De 
Veluwe en De Ardennen. Onze leerlingen bewaren 
goede herinneringen aan deze gezellige reizen 
die in het teken staan van cultuur, taal, sport en 
geschiedenis.

Niet alleen in de voorexamenklassen bezoeken  
we soms het buitenland, we organiseren ook een-
daagse, buitenlandse excursies. De leerlingen van 
de derde klassen van de locatie Middenweg gaan 
een dag naar Lille, de leerlingen van de tweede 
klassen naar Münster en eindexamenleerlingen 
naar Köln. De leerlingen leren veel op deze dagen: 
ze moeten zich verstaanbaar maken in het Frans  
of Duits, nemen interviews af en voeren  
opdrachten uit.

Voorbeelden van activiteiten  
tijdens de Huygensdagen:

• Voorstelling over sociale media
• Kerstkaarten voor een Frans verzorgingstehuis
• Excursie Westfriese Omringdijk
• Bezoek aan theater
• Sporttoernooien
• Excursie Apenheul
• Bezoek aan Tweede Kamer
• Sterrenkunde
• Natuur- en milieueducatie
• Vergelijkend warenonderzoek
•  Bezoek aan musea in Alkmaar, Castricum en 

Amsterdam
• Eigen politieke partij oprichten
• ‘CSI’ simulatie op school
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Huygens Extra
Elke leerling is uniek en heeft andere talenten.  
Om recht te doen aan deze verschillen organiseert 
de school Huygens Extra.  

Huygens Extra bestaat uit de sportklas, cultuurklas, 
businessklas en scienceklas. Leerlingen van de  
eerste en tweede klassen kunnen hieraan deel-
nemen. In extra lessen verdiepen leerlingen hun 
kennis en ontwikkelen ze hun talent.  

Huygens Extra organiseren we wekelijks buiten het 
normale lesrooster om, op 1 middag in de week van 
14.30 uur tot 16.15 uur. De kosten van Huygens  
Extra zijn na te lezen op onze website. Alle eerste- 
en tweedejaars leerlingen kunnen zich opgeven voor 
de lessen sport, cultuur en business. De lessen van 
de scienceklas zijn alleen bedoeld voor leerlingen 
van de locatie Middenweg. 

Op 21 en 22 februari (14.45-16.15 uur) organise-
ren we een sporttest voor leerlingen die interesse 
hebben in de sportklas. Inschrijven voor een van de 
sporttesten kan via info@huygens.nl

Leerlingen die meer uit zichzelf willen halen,  
kunnen bij ons diploma’s Anglia, DELF Scolaire  
of Goethe behalen. 

Anglia
Onze school neemt deel aan het Anglia Netwerk 
Nederland. Dit netwerk, gesteund door het Europees 
Platform, heeft zich ten doel gesteld de beheersing 
van de Engelse taal in woord en geschrift te bevor-
deren. 

De bovenbouwleerlingen van alle afdelingen kunnen 
jaarlijks Anglia diploma’s behalen. In het vervolg-
onderwijs worden steeds meer Engelstalige studies 
aangeboden. Leerlingen kunnen met het Anglia 
diploma aantonen op welk niveau van het Europees 
Referentie kader zij de Engelse taal beheersen. 
Daarnaast is het behalen van een Anglia diploma 
een meerwaarde op het plusdocument of het port-
folio van de leerling. 

Aan de examens zijn kosten verbonden.  
Nadere informatie is te vinden op onze website. 

DELF Scolaire 
en Goethe
Leerlingen in 5 vwo met Frans of Duits in hun vak-
kenpakket kunnen deelnemen aan het DELF Scolaire 
of Goethe examen. 

DELF Scolaire is een officieel Frans taalexamen.  
Het behalen van het examen bevestigt dat kandi-
daten een vergevorderd Frans taalniveau hebben. 
Het examen toetst vier vaardigheden: leesvaardig-
heid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en 
schrijfvaardigheid. Een Goethe-Zertifikat geeft aan 
hoe goed een leerling zich kan redden in het Duits. 
Duitsland is Nederlands grootste handelspartner. 
Daarnaast komen de meeste toeristen die naar  
Nederland komen uit een Duitstalig land. Een  
dergelijk diploma geeft ook toegang tot een hoge-
school of universiteit in Duitsland. 

   SPORT

   CULTUUR

SCIENCE

BUSINESS

Extra diploma’s
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De laatste jaren hebben we een aantal nieuwe 
vakken bij ons op school ingevoerd. Nog steeds 
krijgen de leerlingen vakken als Nederlands, 
geschiedenis en biologie, maar daarnaast zijn er 
praktijkvakken bijgekomen. De lesstof van deze 
vakken sluit goed aan op de praktijk die leerlingen 
in de toekomst zullen ervaren. De leerlingen gaan 
aan de slag met het bedenken van een product 
dat goed gebruikt kan worden in een bedrijf of ten 
goede komt aan de maatschappij.

Vmbo-bb/kb 
Op de Umbriëllaan zijn in de eerste 2 leerjaren 
wekelijks projectmiddagen ingeroosterd. Tijdens 
deze middagen maken de leerlingen op actieve 
en/of creatieve wijze kennis met de verschillende 
vmbo-profielen. Dit helpt hen bij het kiezen van een 
profiel voor de bovenbouw en bereidt hen voor op 
de keuze voor een vervolgopleiding. Tijdens deze 
projectmiddag gaan de leerlingen bijvoorbeeld aan 
de slag met het ontwerpen van een eigen stad (pro-
fiel Mobiel en Transport) en het maken van content 
als foto’s en video’s (profiel Media, Vormgeving en 
ICT). Ook komen er gastsprekers langs en volgen  
ze workshops buiten de deur. In de projecten  
komen vaardigheden als samenwerken en  
presenteren aan bod. 

Vmbo-tl
Aan het einde van het tweede leerjaar kiezen de 
leerlingen een vakkenpakket voor het derde en 
vierde leerjaar. De leerlingen kunnen daarbij ook 
kiezen voor een praktijkgericht vak als Economie 
& ondernemen (PPE) of Technologie & toepassing 
(T&T). Bij deze vakken leren de leerlingen door te 
doen. Bij PPE gaan ze bijvoorbeeld een plan voor 
een bedrijf in de regio bedenken om meer produc-
ten te verkopen, of onderzoeken ze wat er allemaal 
komt kijken bij het inrichten van een schoolplein. 
De leerlingen leren bij dit vak veel over marketing, 
communicatie en het ondernemerschap. Docenten 
van het Horizon College (mbo-opleiding) geven 
gastlessen.
Bij T&T onderzoeken de leerlingen hoe technologie 
toegepast kan worden in de praktijk. Ze krijgen 
bijvoorbeeld een opdracht van het hoogheemraad-
schap om een oplossing te bedenken voor water-
overlast. Of er wordt een nieuwe camper ontwor-
pen, en daar hoort natuurlijk een bezoek aan een 
camperbedrijf bij!  Ze maken bij de opdrachten 
gebruik van verschillende materialen en technieken 
als VR-brillen en een laserprinter. 

Havo en vwo
Ook leerlingen van 4 havo en vwo kunnen in de bo-
venbouw een praktijkvak volgen, namelijk Natuur, 
Leven en Technologie (NLT). Dit sciencevak is een 
keuzevak naast de vakken biologie, natuurkunde, 
scheikunde en wiskunde. Het vak NLT sluit goed 
aan op ontwikkelingen in de samenleving, weten-
schap en technologie. Opdrachten gaan bijvoor-
beeld over duurzaamheid en de energieproblema-
tiek. Leerlingen doen onderzoek, werken samen, 
lossen problemen op, ontwerpen en presenteren. 
Ook worden bedrijven bezocht waar de leerlingen 
ter plekke opdrachten uitvoeren. 

NIEUWE VAKKEN
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Heel fijn als de keuze op onze school is 
gevallen! Het aanmelden gaat als volgt: 

Begin februari kunt u op https://www.huy-
gens.nl/groep-8/#aanmelden uw kind digi-
taal aanmelden voor het Huygens College. 
De mogelijkheid om uw kind digitaal aan te 
melden sluit zondagavond 12 maart 2023.

Tijdens de aanmelding zal ook worden 
gevraagd of uw kind wil deelnemen aan de 
sport-, cultuur-, business- of scienceklas. 

Nadat de aanmelding is verstuurd,  
ontvangt u een bevestiging per e-mail.  
Geen bevestiging ontvangen? Controleer  
uw spambox of neem contact met ons op  
via info@huygens.nl. In de bevestigings  
e-mail informeren wij u over de  
verdere procedure.

Lukt het digitaal aanmelden niet of wilt  
u vooraf een afspraak? Neem gerust  
contact met ons op. Ons e-mailadres is 
info@huygens.nl en ons telefoonnummer  
is 072 - 57 65 700.

Graag tot ziens!

Aanmelden voor het 
schooljaar 2023-2024

Open 
dagen
7 en 8 februari 
2023
Check het programma op 
www.huygens.nl
 

Informatieavond 
voor ouders

17 januari
locatie Umbriëllaan

18 januari 
locatie Middenweg

SCAN DEZE QR-CODE  

OM DIRECT NAAR DE  

AANMELDING TE GAAN



Locatie Middenweg 
Middenweg 68
1703 RD  Heerhugowaard

Locatie Umbriëllaan
Umbriëllaan 3
1702 AJ  Heerhugowaard

072 - 576 57 00
info@huygens.nl
www.huygens.nl

Volg ons op 
Facebook + Instagram

Meer weten 
over onze 

school? Ga naar 

huygens.nl


