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Kom je ook?

open dag: zaterdag 27 januari 2018 / 10.00-13.00 uur
oriëntatielesmiddag
woensdagmiddag 7 februari 2018 / 14.15-16.15 uuR

www.huizermaat.nl

Kom
speeddaten m
et
onze eersteklas
leerlingen op
de Open Dag.

“Elke klas heeft twee mentoren.
We zien je en helpen je.”
Mentor zijn in klas 1 en 2 op Huizermaat is heel bijzonder.
Wij maken het met elkaar voor jou een stuk makkelijker om snel te wennen.
Onze mentoren aan het woord:

Esther: “Voor de leerlingen zijn mentoren heel belangrijk. En ook voor ouders
heb je een belangrijke rol, je bent ook
hún gesprekspartner.”
Anique: “De eerste maanden ben ik als
mentor degene die de leerlingen de
weg wijst. Een stukje met ze meeloopt als het ware. Brugklasleerlingen
zijn enthousiast en leergierig. Het is
belangrijk dat dat zo blijft.”
Ruben: “We snappen heel goed dat
starten op de middelbare school
spannend is. Ik weet nog heel goed
hoe dat voor mij was.”

Anique: “In klas 1 hebben we twee
introductiedagen waar de leerlingen
kennismaken met elkaar en met de
mentoren. En natuurlijk leren ze de
school dan kennen. Dat gaat trouwens
heel snel.”
Esther: “Je kan pas echt goed leren
als je je thuisvoelt op school en er in
de klas een prettige sfeer is. Daar gaan
wij voor!”
“Ik vind het ook belangrijk om als
mentor een coach te zijn voor mijn
leerlingen. We praten over de
resultaten en over hoe het gaat in
de klas.

hoe ga je om met het maak- en leerwerk? Daar besteden we veel tijd aan.”
Anique: “Computervaardigheden en
mediawijsheid staan ook op het programma in klas 1 en 2. Vandaag leren
voor de toekomst van morgen.”
Ruben voegt daaraan toe: “Daarnaast
besteden we veel tijd aan onderwerpen
als: wie ben ik, wat zijn mijn
kwaliteiten, hoe maak ik de juiste
keuzes en wat zijn mijn doelen, mijn
dromen. Dat doen we in de mentorlessen en in de twee projectweken
elk jaar. En natuurlijk hebben we
ook veel lol met elkaar!”

Onze brugklassen:
mavo/havo-klassen ‘leren door doen’
• persoonlijke leerdoelen
• werken aan motivatie
• afwisseling in werkvormen
• directe feedback

vwo+ ‘leren durven overstijgen’
• grenzen ontdekken en verleggen
• onderzoek in onze prachtige sciencevleugel
• filosofie als basis voor het leren denken
• masterclassprogramma of gymnasiumprogramma

havo/vwo-klassen ‘ontwikkel je leren’
• persoonlijke leer- en ontwikkeldoelen
• aandacht voor jouw denk- en leeractiviteiten
• afwisseling in werkvormen
• klassieke vorming

gymnasium ‘non scholae sed vitae’
(niet voor school maar voor het leven)
• Grieks en Latijn in klas 1 en 2
• Latijnse taal- en letterkunde in de bovenbouw
• internationale uitwisselingen
• studiereis Rome
TalentHZM ‘gelukkig leren ontwikkelen’
• voor hoogbegaafde leerlingen
• passende uitdagingen
• onderwijs vanuit jouw vragen
• design (ontwerpen)

Ruben: “Wat nieuw voor veel leerlingen
is, is het echte leren. Hoe doe je dat,
hoe plan en organiseer je je huiswerk,
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ONZE KEUZEPROGRAMMA’S
In welke stroom je straks ook zit, we begeleiden je bij het bereiken van je dromen, passies en idealen op je eigen gekozen
weg. Wij inspireren je met kennis, dagen je uit om nieuwe dingen te proberen en te onderzoeken en confronteren je met de
wereld om ons heen. Door het volgen van je eigen leerlijn haal je het maximale uit jezelf en ontdek en ontwikkel je je talenten!

onze KEUZE
PROGRAMMA’S
4U

masterclasses

gymnasiumprogramma

Voor de mavo/havo-klassen is er het
4U programma. Kies een vak waarin
je beter wilt worden of wat je heel
interessant lijkt.
• junior science lab
• small business
• textiel-design
• sport
• programmeren
• Spaans

Ga je naar een havo/vwo-klas of een
vwo-klas dan kun je kiezen voor het
masterclassprogramma. Elke periode
worden er verschillende masterclasses
aangeboden. Wat denk je van:
• sport
• programmeren
• fotograferen
• ontwerpen
• Spaans
• journalistiek
• schaken en nog veel meer!

Start je in een vwo-klas? Dan heb je
de keuze tussen het masterclassprogramma of het gymnasiumprogramma.
Tijdens jouw gymnasiumopleiding op
Huizermaat maak je uitgebreid kennis
met de verhalen, culturen en talen van
de Grieken en Romeinen. Soms lijkt het
leren van deze talen echt op een puzzel!
Deze talen zijn daarom niet alleen geschikt wanneer je heel talig bent maar
ook als je van wiskunde houdt.

Gaat het leren even wat lastiger? Voor veel vakken kun je op twee momenten
in de week een studieles volgen.
En er is meer! Je kunt het hele jaar dans- of theaterlessen volgen!
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Waarom wij hebben gekozen

Vaardigheden
In onze projectweken en mentorlessen staan
deze vaardigheden centraal.
Op Huizermaat gaat het om meer dan
alleen goede resultaten. Naast kennis
vinden we ook vaardigheden belangrijk.
Zie het zo: om succesvol te zijn nu in
het leren en later in een studie of op je
werk zijn vaardigheden echt onmisbaar!

“Ik heb deze week veel geleerd over
mezelf, en over anderen. We maakten
allemaal ons eigen masker, waarin je
liet zien wat je aan anderen toont
en wat voor anderen verborgen blijft.
Dat was superleuk en leerzaam.”

Kritisch en creatief denken

Onderzoeken

Samenwerken
Presenteren
Mediawijsheid

ICT basisvaardigheden

Plannen

Leren leren

Reflecteren
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voor Huizermaat…

“In groep 8 werd er heel veel gepraat
over de middelbare. Eerst was het heel
spannend welk advies je zou krijgen en
toen wie voor welke school zou kiezen.
Bij ons kwamen er leerlingen van
verschillende middelbare scholen in de
klas om te vertellen hoe het daar is.”
“Huizermaat had oud-leerlingen van
mijn basisschool meegenomen”, zegt
Pepijn. “Dat was leuk. We konden
alles vragen.”
“Je moet altijd kiezen voor een school
waar je je goed voelt“, zegt Kaoutar.
“Ik ging eerst op internet kijken en
zag een leuke school, dacht ik. Toen ik
er op de Open Dag was, viel het tegen.
Het was niet m’n school.”

“Op de Open Dag van Huizermaat
praatten de leraren met mij, ik kon veel
vragen stellen, echte gesprekjes houden
met veel leerlingen uit de onderbouw
en bovenbouw. Proefjes doen enzo, en
ik dacht: hier pas ik tussen! Huizermaat
is ook een school met veel licht en
mooie kleuren.”
“Ik kreeg al snel een brief dat ik op
Huizermaat mocht komen en daar
stond ook in in welke klas ik kwam.
Gelukkig samen met mijn twee beste
vriendinnen. Voor de zomervakantie
maakten we al kennis met onze nieuwe
klas en onze mentoren. Iedereen vindt
het spannend om in een nieuwe klas
en op een nieuwe school te beginnen
maar door die kennismaking valt het
ook meteen weer heel erg mee. Nu voel
ik me heel erg op m’n gemak!”
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Gelukkig
leren
ontwikkelen
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Wil je weten hoe het schooljaar eruit ziet in klas 1?
Kijk dan mee naar de tijdlijn klas 1 op onze website.
Meer informatie over Huizermaat vind je op onze website www.huizermaat.nl
SG Huizermaat
Monnickskamp 7
1273 JP Huizen
035-5287021
info@hzm.gsf.nl

www.huizermaat.nl

