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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 had 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, ook omdat je hier goed  
onderwijs krijgt en de sfeer heel goed is.  
Ik hoop dat jij ook 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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Beste
    achtstegroeper!

Inhoud

Christiaan Huygens 

Misschien dat we vanwege coronamaat regelen  

de activiteiten die in dit boekje staan anders  

moeten gaan organiseren. Check onze website!



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 hier 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 300 leerlingen, op de Middenweg 950.  
De school is als volgt ingedeeld:

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. Maar we dagen 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  
werken. 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 moet je vaak zelf met opdrachten 
aan de slag. Dat kan met een boek of met een laptop 
(chromebook). 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 
gebruiken hiervoor bijvoorbeeld de programma’s 
Kahoot of Mentimeter (google maar eens). Het is niet 
verplicht om zelf een laptop mee te nemen. Op school 
hebben wij speciale karren met chromebooks die de 
docent kan gebruiken 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 opdrach-
ten terwijl de leraar in het lokaal de basisstof nog 
eens uitlegt voor de leerlingen die dat nodig hebben. 
Of je ziet er een docent met een paar leerlingen die 
extra uitleg krijgen over een vak dat ze lastig vinden. 
Zo proberen we rekening te houden met verschillen 
tussen leerlingen.

Over 
ons

vmbo 
TL = theoretische leerweg

kb = kaderberoepsgericht

bb = basisberoepsgericht



Ons   kom je tegen       op school
Anouk Kerver:  
“Je zult mij tegenkomen op de 
locatie Umbriëllaan. Op deze  
locatie geef ik Nederlands en  
ben ik mentor van een brugklas.  
Als mentor probeer ik ervoor te 
zorgen dat jij je zo snel mogelijk 
thuis voelt bij ons op school.  
Zie ik jou volgend jaar ook?”

In mijn vrije tijd lees  
ik graag een boek, kijk ik  
graag films en geniet ik  
van mijn gezin. 

Jasper van Vianen:  
“Ben je benieuwd hoe geschiedenis 
leuk kan zijn? Dan ben je bij mij 
aan het goede adres! In mijn lessen 
maak ik geschiedenis beeldend en 
werk ik graag creatief aan onderwer-
pen om het leren leuk te maken.”

Ik ben een groot fan van  
bordspelletjes en heb hier  
dan ook thuis een paar  
kasten van vol staan.  
Als huisdieren heb ik 4 ratten, 
12 vissen en een mierenkolonie, 
dus ik ben nooit alleen.       

Jos Muller:  
“Als conciërge doe ik van alles: 
kluispasjes regelen, fietsen 
repareren, spullen bestellen en 
onderhoud aan het gebouw. Ook 
hou ik toezicht tijdens pauzes. Ik 
ben daarbij duidelijk en eerlijk, dit 
verwacht ik ook van de leerlingen.”

Naast zijn drukke werkzaam
heden vindt Jos nog tijd voor 
zijn hobby’s: atletiek, zingen, 
klussen en zijn vrouw.  
Als oudkogelslingeraar op 
hoog niveau traint Jos ook  
heel graag de jeugd van zijn 
atletiekvereniging. 

Daphne Havik:  
“Ik geef 10 jaar les op het Huygens 
College in het vak handvaardigheid 
en sinds kort ook in  Technologie 
en Toepassing. Ik vind het heel 
leuk om leerlingen creatieve 
oplossingen te laten bedenken 
voor grote en kleine problemen. 
Leerlingen zijn in mijn lessen 
heel zelfstandig met een opdracht 
aan het werk en kunnen al hun 
creativiteit erin kwijt! Ook maken 
de leerlingen tijdens mijn lessen 
kennis met allerlei gereedschap en 
materiaal.”

In mijn vrije tijd hou ik er 
enorm van om naar de duinen, 
het bos en het strand te gaan, 
soms voor een flink stuk lopen 
of fietsen en soms om ergens 
lekker te lunchen. 
Natuurlijk vind ik het ook 
leuk om in mijn vrije tijd zelf 
dingen te maken, bijvoorbeeld 
achter de naaimachine!

Willem Dragtsma: 
“Hallo! Mijn naam is Willem Dragts-
ma. Ik geef met veel plezier sinds 
vier jaar wiskundeles op de locatie 
Umbriëllaan. Samen met mijn 
collega’s probeer ik iedereen zo 
goed mogelijk te begeleiden naar 
een diploma. Ook ben ik mentor. 

De leerlingen van mijn mentorklas 
kunnen altijd bij mij terecht om iets 
te vragen of te vertellen.” 

In mijn vrije tijd zit ik graag 
op de fiets of mountainbike. 
Ook vind ik het leuk om naar 
voetbal en wielrennen op t.v. te 
kijken. Lekker luieren of lezen 
in het zonnetje is ook aan mij 
besteed!

Tirza Hofstede: 
“Als docent biologie en natuurkun-
de probeer ik jou in mijn lessen een 
stukje beleving en verwondering 
mee te geven van deze vakken.  
Dat doe ik door zoveel mogelijk 
iets actiefs met de leerlingen te 
doen of materiaal mee te nemen 

naar de les dat met het onderwerp 
te maken heeft. Met mooi weer 
en als het past bij het hoofdstuk, 
verken ik graag met leerlingen de 
leefomgeving van de school.”

In mijn vrije tijd besteed ik 
graag mijn tijd aan tennissen, 
koken, verre reizen maken en 
buiten zijn!”

Laetitia Dupart:  
“Als docente Frans geloof ik heilig 
in het volgende: Frans leren doe je 
niet alleen uit een boek. Daarom 
laat ik mijn leerlingen op veel 
verschillende manieren met de taal 
bezig zijn tijdens de lessen. Nieuwe 
media gebruik ik ook heel graag 
om de leerlingen met de Franse taal 
te laten oefenen. Verder ben ik op 
de locatie Middenweg mentor in de 
onderbouw.”

In mijn vrije tijd geniet ik 
van mijn kinderen, afspreken 
met vriendinnen en sporten: 
CrossFit en hardlopen vind ik 
erg leuk!  
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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
Het vorig schooljaar organiseerden we de actie  
‘Heel Huygens bakt!’ Veel mensen kwamen naar  
school om een taartje te kopen die door de  
brugklasleerlingen zelf was gebakken  
(soms met wat hulp van thuis        ). 
De opbrengst ging naar het Liliane Fonds.

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

Heel Holland bakt, 
ji

j 
oo

k?
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Mijn naam is Robert Claassen, ik ben de trotse af-
delingsleider van de afdeling vmbo-kb en -bb op de 
locatie Umbriëllaan. 

In de eerste 2 schooljaren kijken wij goed welk 
niveau bij jou past en helpen we je om zo goed moge-
lijk de juiste keuze te maken voor een beroepsprofiel. 
We doen dit door je te laten ontdekken waar je goed 
in bent en wat je leuk vindt om te doen. 
Als je na die 2 jaar naar vmbo-tl gaat, dan stap je over 
naar de locatie op de Middenweg. Blijf je bij ons, dan 
kan je kiezen uit 2 beroepsprofielen: Economie & 
Ondernemen of Horeca Bakkerij & Recreatie. Naast 
een profiel kies je een aantal keuzevakken. Volg je 
bijvoorbeeld het profiel Economie en Ondernemen? 
Dan kan je kiezen voor een keuzevak als Voeding of 
Traiteur, en lekker aan de slag gaan in onze keuken! 

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. 

Alle leerlingen krijgen op de locatie Umbriëllaan de 
kans om een eigen bedrijfje te starten en dus echt te 
gaan ondernemen! 

Keuzevakken
•  Webshop
•  Presentatie en styling
•  Evenementen
•  Traiteur
•  EHBO
•  Voeding
•  Ondernemen
•  Brood- en banketspecialisatie

Quincy, Tristan en Manu zitten in de brugklas op de  Quincy, Tristan en Manu zitten in de brugklas op de  
Umbriëllaan. Zij delen graag hun ervaringen met jou. Umbriëllaan. Zij delen graag hun ervaringen met jou. Beroepsrichtingen

Umbriëllaan
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“De dagen 
vliegen 

voorbij!”
“Toen ik het Huygens College  binnenliep, vond ik het een mooi gebouw. En het personeel was heel aardig.”

“Waarom je voor 
het Huygens College kunt 

kiezen? Omdat er allerlei leuke 
dingen worden georganiseerd, 
zoals de brugklasdag en de 
sportklas, waar ik aan meedoe. 
Nog een pluspunt: je mag veel 
opdrachten al in de 
les maken.” 

“Het Huygens 
College in één woord? 

‘Gezellig’!”

De deskundigen 
      aan het woord

Manu

“Het is fijn om een 

mentor te hebben. 

In de mentorlessen 

kun je al je vragen 

stellen.”

“Daarnaast heb je voor ieder vak een 
vakdocent. De docenten 
zijn allemaal anders en 

daardoor zijn de lessen afwisselend.” 

Quin
cy

Tristan

“Er hangt 
een gezellige 

sfeer.”



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 op Texel! Voor 
gemotiveerde leerlingen met een sportieve instelling. 

Sporttest: 
Om te kijken of de sportklas geschikt voor 
jou is, organiseren we een sporttest op 
9 of 10 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 verschil-
lende projecten en gaan ook bedrijven bezoeken. 
Leerlingen van de Middenweg kunnen zich opgeven 
voor de businessklas.

   SPORT    CULTUURBUSINESSSCIENCE

DEELNAME 

De deelname aan Huygens Extra is vrijwillig. 

Je kunt je hiervoor opgeven tijdens de 

aanmeld avonden in maart. De activiteiten vinden, 

m.u.v. de scienceklas, wekelijks plaats buiten je 

normale lesrooster om. 

We plannen ze op 1 middag in de week van 14.30 uur 

tot 16.10 uur. Er zijn kosten aan verbonden, zie de 

pagina achterin dit boekje. 

De activiteiten sportklas en cultuurklas worden  

aangeboden op beide locaties. 

De scienceklas is bedoeld voor leerlingen vwo en 

havo/vwo, de businessklas voor leerlingen vwo, 

havo/vwo en vmbo-tl/havo. 

Hou jij van lekker creatief bezig zijn? Kom dan naar 
onze cultuurklas. In de cultuurklas komen vier vak-
ken aan bod: tekenen, handvaardigheid, drama en 
muziek. Onze enthousiaste docenten zorgen dat je 
je heerlijk uit kan leven in beeld, in muziek en op het 
toneel. Laat ons zien wat je in huis hebt!
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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

14

De mentor is een belangrijk persoon voor jou als 
brugklasser. Hij of zij zorgt ervoor dat je je snel 
thuisvoelt op school.

Koen de Lange is zes jaar werkzaam op het  
Huygens College als docent lichamelijke opvoeding. 
Sinds vier jaar is hij ook mentor van de brugklas.  
We vragen hem naar zijn ervaringen.

‘Het eerste schooljaar is een spannend schooljaar 
voor je. Als mentor help ik je graag op weg om je 
snel thuis te voelen op school. De leerlingen van mijn 
mentorklas zijn heel belangrijk voor me. Ik ben heel 
geïnteresseerd hoe het met ze gaat. En dat wordt  
gemerkt: leerlingen durven mij veel te vertellen, 
soms zelfs meer dan dat ze aan anderen vertellen. 

Op de locatie Middenweg organiseer ik het brugklas-
kamp. Het brugklaskamp is te gek! Het kost even tijd 
maar door alles goed van te voren te organiseren 

weet iedereen wat hij of zij moet doen en loopt het 
als een trein. We worden daarbij heel goed geholpen 
door ‘juniormentoren’. Dat zijn leerlingen uit de  
bovenbouw die heel graag de leerlingen van het 
eerste leerjaar helpen. 

Het brugklaskamp begint met allemaal afzonderlijke 
leerlingen, maar in twee dagen tijd ontstaat er een 
hechte groep. Zo laten we tijdens de strandspelen 
leerlingen uit verschillende klassen met elkaar 
samenwerken. En dat heeft zijn uitwerking op school. 
Een leerling vertelde mij laatst dat ze eerst alleen 
haar eigen klas kende, maar nu ‘zwaaiend’ door het 
hele gebouw gaat!

Het Huygens College is een fijne school. Ik hoop 
dat jij dat ook zal ervaren als je leerling mocht 
worden op onze school. Ik ben in ieder geval 
nog geen dag met tegenzin naar mijn werk gegaan, 
ik vind het hier veel te leuk!’ 

‘Altijd open voor nieuwe dingen’
Ik ben Loek Zoon, afdelingsleider havo-vwo leerjaar 1 t/m 3.  
Met trots ontvang ik je graag op het Huygens College.  
We werken hier met passie en plezier. De docenten leren je  
snel kennen en weten wat je nodig hebt. In de havo- en  
vwo-afdeling leren we je kritisch naar jezelf en anderen te 
kijken. Je leert argumenteren, debatteren en om goed te 
luisteren. Ook word je gevraagd om dingen zelf uit te  
zoeken en niet meteen de 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 dingen als 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!

jou!De mentor 
is er voor
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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 echt 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 jullie volgend jaar op ons  
burgklaskamp 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 5 5
Frans 3
Duits  2
Engels 3 3 3
Geschiedenis 2 2 2
Aardrijkskunde 2 2 2
Wiskunde 4 4 4
Biologie 2 2 2
Maatwerk 1 1 1
Verzorging  2 2
Handvaardigheid 2  
Tekenen 2 2 3
Drama en muziek 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 3 3 3
Mentorles 1 2 2

De nummers zijn het aantal lesuren in de week.

DEZE VAKKEN KRIJG JE IN HET EERSTE LEERJAAR:

Le
s

   
tij

de
n DIT ZIJN ONZE LESTIJDEN:

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

Dit	is	het	maximum	aantal	lesuren	voor	het	eerste	

leerjaar,	je	lesdag	kan	eerder	eindigen!
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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



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 organi-
seren we in de hogere leerjaren 
dagreizen naar een buitenlandse 
stad zoals Münster, Lille, Keulen 
en Brussel. We laten je zelfstan-
dig opdrachten uitvoeren waarbij 
je de Franse of Duitse taal kunt 
oefenen. In Brussel bezoeken we 
o.a. het Europees Parlement. 

Meerdaagse excursiesIn de voorexamenklassen kan je deelnemen aan een buitenlandse reis.  

Zo zijn we met elkaar naar Bristol, Praag en Berlijn geweest.  Wie weet waar jij naar toe gaat over drie of vier jaar!

Het onderwijs op onze school is volop in beweging. 
Ook in schooljaar 2020-2021 zijn er weer nieuwe activiteiten.

op het Huygens 
College!Nieuw

   Maatwerk

Niet alle leerlingen zijn hetzelfde! De een gaat  
snel door de lesstof heen, de ander heeft wat  
meer tijd nodig, of een beetje extra hulp. 
Het Huygens College heeft daarom 
een maatwerkuur ingeroosterd.  
Leerlingen die daarvoor in 
aanmerking komen krijgen 
extra hulp of verdiepingsstof. 
Zo krijg je bij ons onderwijs 
op maat! 

Technologie & toepassing

In schooljaar 20202021 zijn we gestart met een 
nieuw vak in 3 vmbotl: Technologie & toepassing.   
De leerlingen die kiezen voor dit vak voeren opdrach-
ten uit die ze krijgen van organisaties van buiten de 
school. Bij deze opdrachten doen leerlingen ervaring 
op met techniek en leren ze samenwerken, organise-
ren, plannen, uitvoeren en evalueren. Een voorbeeld 
hiervan is een opdracht van 
het hoogheemraadschap 
om een oplossing te 
bedenken voor 
wateroverlast. 

   Project 
   ondernemen

Ondernemen leer je niet uit 
een boek en ook niet van een beeldscherm. 
Daarom gaan onze bovenbouwleerlingen vmbo-kb  
en -bb die hebben gekozen voor het profiel 
Economie & ondernemen, echte bedrijfjes starten! 
Ze bedenken een onderneming, doen marktonder-
zoek, schrijven een bedrijfsplan en krijgen start-
kapitaal van school om te gaan inkopen en verkopen. 
Natuurlijk proberen ze winst te maken!

   Project Natuur en  
   milieu educatie

De leerlingen van 3 havo en vwo gaan dit schooljaar 
tijdens de Huygensdagen aan de slag met het  
project Natuur en milieu educatie. 
In dit project bedenken de leerlingen oplossingen 
waardoor de inwoners van Heerhugowaard over  
30 jaar fossielvrij (dus zonder gebruik van gas)  
kunnen leven. De leerlingen gaan in de omgeving  
van Heerhugowaard onderzoek doen naar de kwaliteit 
van water, lucht, bodem en geluid. Aan de hand van 
deze kennis gaan ze op zoek naar duurzame ener-
giebronnen om de klimaatdoelen van de regering te 
kunnen halen. Onze school draagt daarmee bij  
aan jouw toekomst!



Op het Huygens College kun je een 
Angliacertificaat halen. 

Jaarlijks worden er officiële Anglia 
examens op school georganiseerd.  
Elke leerling kan steeds een hoger 

certificaat behalen. Anglia is met steun 
van het Europees platform opge-

richt 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	docent.	
Wij	zien	ook	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:	bent	u	face-
bookgebruiker?	Like	dan	
onze	pagina	om	snel		
geïnformeerd	te	worden	
over	activiteiten	e.d.	

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

Wij organiseren voor de leerlingen op 
school activiteiten of bieden faciliteiten 
waarvoor wij een bijdrage vragen. Deelna-
me aan de activiteiten is vrijwillig. Hieron-
der treft u een overzicht aan. Behoudens 
zeer bijzondere omstandigheden vragen 
wij naast onderstaande activiteiten geen 
andere bijdrage voor schoolactiviteiten. 

Ouderbijdrage
In het schooljaar 2020/2021 bedroeg de 
ouderbijdrage voor het eerste leerjaar  
€ 120,00, voor het tweede en derde leerjaar 
€ 90,00 en voor het vierde tot en met het 
zesde leerjaar € 120,00. 
Van de gelden van de ouderbijdrage  
worden zaken betaald als het driedaagse 
brugklaskamp, excursies, workshops,  
projecten, drukwerk, school feesten, 
klassen activiteiten etc. 

Extra activiteiten
Kosten in schooljaar 2020-2021 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.

Buitenlandse reizen
In juli 2019 werden onderstaande 
reizen georganiseerd:
3 vmbo Praag   € 380,00
4 havo Bristol    € 380,00
5 vwo Berlijn    € 400,00
Het thuisblijfprogramma was gratis. 
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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. 

Alle docenten van de onderbouw hebben  
ook deze training 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

Dinsdag 12 januari 2021  
locatie Umbriëllaan  
(vmbokb/tl en vmbobb/kb) 

Woensdag 13 januari 2021
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
www.huygens.nl/groep8/aanmelden 
Dit kan na de open dagen. Je ouder ontvangt 
een ontvangstbevestiging per email. 

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

Je komt met je ouder(s) naar de aanmeld
avonden op maandag 1 maart of dinsdag  
2 maart (19.00  20.30 uur) om het formulier  
te ondertekenen. Neem een kopie van je ID  
en het advies van de basisschool mee. 
Lukt het digitaal aanmelden niet? Je ouder  
kan desgewenst een formulier tijdens de  
aanmeldavond invullen. 

Adressen

Locatie Middenweg
Middenweg 68
1703 RD  Heerhugowaard

Locatie Umbriëllaan
Umbriëllaan 3
1702 AJ  Heerhugowaard

Postadres
Postbus 220
1700 AE  Heerhugowaard
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Leerling- 
middagen 
voor leerlingen  
groep 8
Woensdag 18 november 2020 
locatie Middenweg en Umbriëllaan 
van 14.30  16.30 uur

Woensdag 13 januari 2021
locatie Middenweg 
van 14.30  16.30 uur
Aanmelden via www.huygens.nl

Aanmelden

Dinsdag 2 februari en
woensdag 3 februari 2021 

Check het programma op 
www.huygens.nl/groep8

Misschien dat we vanwege cor onamaatregelen onderstaande 

activiteiten anders moeten org aniseren. 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!


