
Beste leerling van groep 8,
Hartelijk welkom op de Open Dag van het Huygens 
College! Fijn dat jij met je familie een kijkje bij ons 
komt nemen. Wij hebben er heel veel zin in om jou onze 
school te laten zien. Je kunt altijd vragen stellen aan 
leerlingen of medewerkers. Wij zijn er voor jou!

openbare scholengemeenschap 
te Heerhugowaard voor 

vwo, havo en vmbo

Locatie Middenweg 
Middenweg 68
1703 RD  Heerhugowaard

Locatie Umbriëllaan
Umbriëllaan 3
1702 AJ  Heerhugowaard

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

Locatie Middenweg (vwo, havo, vmbo-tl)
Dinsdag 7 en woensdag 8 februari 2023, 18.00-21.00 uur

Hoe werkt het vandaag?
Je kan vrij rondlopen in de school. 
Op de plattegrond aan de binnenzijde zie je 
welke lokalen (die met een kleur) geopend zijn. 

In de lokalen laten wij graag ons onderwijs aan jou zien.  
Er zijn lessen (zie schema onder plattegrond) en  
doorlopende activiteiten. Doe jij ook mee?
  
Heel veel plezier vandaag!
Medewerkers en leerlingen Huygens College

Programma
Open Dag

Belangrijke data:

Contactpersonen eerste 
leerjaar Middenweg:

vwo en havo/vwo
Mw. L. Zoon 
(zoon.l@huygens.nl)

vmbo-tl/havo
Dhr. J. Boon 
(boon.j@huygens.nl)

Ondersteuningscoördinator:
Mw. N. van der Linden
(linden.n@huygens.nl)

Aanmelden voor het schooljaar 2023-2024:
En dan is het zover: je moet kiezen voor een school, een grote stap! 
Heb je voor onze school gekozen? Daar zijn we heel blij mee,  
van harte welkom!

Het aanmelden voor onze school kan digitaal via 
www.huygens.nl/groep-8/#aanmelden. De aanmeldmogelijkheid 
staat open tot en met zondag 12 maart.

Lukt het digitaal aanmelden niet of hebben je ouders  
nog behoefte aan een persoonlijk gesprek?  
Neem contact met ons op via info@huygens.nl of 072-5765700.

Toelatingstest sportklas:
Dinsdag 21 of woensdag 22 februari 
van 14.45 tot 16.15 uur. 
Locatie Middenweg
Opgave via de website of via formulier  
verkrijgbaar in sportzaal.

Open Dagen locatie  
Umbriëllaan:
Heeft uw kind een vmbo-tl/kb,  
vmbo-kb of vmbo-bb advies? 
Kom dan naar onze Open Dagen op 
de locatie Umbriëllaan op: 
dinsdag 7 en woensdag 8 februari 
van 18.00-21.00 uur.

Onze school, Jouw toekomst!
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Uitleg kleuren in plattegrond: 

In de RODE lokalen 
worden presentaties over 
ons onderwijs gegeven. 

In de GROENE lokalen 
worden lessen gegeven.

In de ORANJE lokalen vinden 
doorlopend activiteiten plaats.

Presentaties en lessen duren een half uur. 
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                           Overzicht lessen
  Begane grond    2e Verdieping
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18.30 aardrijkskunde a handvaardigheid wiskunde scheikunde

19.00 geschie denis biologie

19.30 aardrijkskunde handvaardigheid wiskunde scheikunde

20.00 geschie denis biologie
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