GELUKKIG LEREN
ONTWIKKELEN

OPEN DAG
ZATERDAG 26 JANUARI 2019 | 10.00-13.00 UUR

VOORLICHTINGSAVOND (ouders/verzorgers)
DONDERDAG 31 JANUARI 2019 | 19.30 UUR

ORIËNTATIELESMIDDAG (groep 8)
WOENSDAG 6 FEBRUARI 2019 | 14.15-16.15 UUR
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Elke klas heeft twee mentoren.
Zij zien je en helpen je om snel
te wennen.
Engracia: “Voor de leerlingen zijn mentoren
heel belangrijk. En ook voor ouders heb je
een belangrijke rol, je bent ook hún gesprekspartner.”
PJ: “De eerste maanden ben ik als mentor
degene die de leerlingen de weg wijst en
met hen meeloopt. Brugklasleerlingen zijn
enthousiast en leergierig. Het is belangrijk
dat dat zo blijft.”

Niels: “We snappen heel goed dat starten
op de middelbare school spannend is. Wat
nieuw voor veel leerlingen is, is het echte
leren. Hoe doe je dat, hoe plan en organiseer
je je huiswerk, hoe ga je om met het maaken leerwerk?”
Engracia: “We besteden 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.

ONZE BRUGKLASSEN
MAVO/HAVO-KLASSEN
‘LEREN DOOR DOEN’
In de mavo/havo-klassen zorgen de docenten voor veel afwisseling in werkvormen
en geven ze meteen feedback op je werk.
Dit motiveert en helpt bij het halen van je
persoonlijke leerdoelen.

HAVO/VWO-KLASSEN
‘ONTWIKKEL JE LEREN’
In de havo/vwo-klassen word je voortdurend uitgedaagd om te onderzoeken hoe
hoog jij de lat wilt en kunt leggen.
De werkvormen zijn afwisselend, er is
aandacht voor creatief denken en doen.

VWO+

‘LEREN DURVEN OVERSTIJGEN’

GYMNASIUM

‘NON SCHOLAE SED VITAE’
(niet voor school maar voor het leven).

In de vwo+ klassen zoek je de grenzen van
je kunnen op. Op ons vwo krijg je de ruimte
om nieuwsgierig te zijn en onderzoekend
te leren. Bij het vak filosofie leer je kritisch
denken.

Kies je voor het gymnasiumprogramma dan
maak je kennis met de Griekse en Romeinse taal en cultuur. Heb je een vwo-advies,
ben je nieuwsgierig, creatief en kun je extra
opdrachten met gemak aan? Dan is ons
gymnasium echt iets voor jou!

TALENTHZM

‘GELUKKIG LEREN ONTWIKKELEN’
TalentHZM is een zes jaar durende stroom voor
hoogbegaafde leerlingen. Je krijgt passende
uitdagingen aangeboden en er is veel ruimte
om je te verdiepen in je eigen vragen. Je
volgt ook filosofie en design (ontwerpen).

Wil je alvast een aantal lessen zoals science,
wiskunde of Grieks volgen op Huizermaat?
Of ben je geïnteresseerd in masterclasses zoals
fotografie, programmeren of sport?

KOM OOK OP

WOENSDAG 6 FEB 2019
14.15 – 16.15 uur
• ORIËNTATIELESSEN | MASTERCLASSES
mavo/havo en havo/vwo-niveau
• JUNIOR MASTERCLASS | PRE-GYMNASIUMCLASS
vwo-niveau
Let op:
Schrijf je in vóór 30 januari 2019 via de site
www.huizermaat.nl.
Je ontvangt de schriftelijke bevestiging en praktische info uiterlijk 4 februari 2019.
De indeling van de oriëntatielesmiddag staat op 5 en 6 februari op onze website. Wanneer u
uw kind aanmeldt, geeft u toestemming voor vermelding van naam en woonplaats van uw kind.

ONZE KEUZEPROGRAMMA’S
We begeleiden je bij het bereiken van je dromen, passies en
idealen. Wij inspireren je met kennis, dagen je uit om nieuwe
dingen te proberen en te onderzoeken. Door het volgen van je
eigen leerlijn haal je het beste uit jezelf en ontdek en ontwikkel je je talenten!

4U (mavo/havo)
junior science lab | textiel-design | sport | programmeren | de jonge
ondernemer

Masterclassprogramma (havo/vwo of vwo)
minimusical | so you think you can dance | fotografie | bodemonderzoek | robotica | schaken | en nog veel meer!

Gymnasiumprogramma (vwo of TalentHZM)
In de vwo-onderbouw volg je de vakken Grieks en/of Latijn.
In de bovenbouw doe je mee aan internationale uitwisselingen
en maak je een studiereis naar Rome.

Studielessen
Dans- en acteerlessen

VAARDIGHEDEN
Op Huizermaat gaat het om meer dan alleen goede resultaten.
We vinden ook (21e-eeuwse) vaardigheden belangrijk.
Deze zijn nu van belang tijdens het leren en later in een studie of op je werk!

KRITISCH EN CREATIEF DENKEN SAMENWERKEN
MEDIAWIJSHEID PLANNEN ICT-VAARDIGHEDEN
ONDERZOEKEN LEREN LEREN PRESENTEREN
REFLECTEREN

Waarom wij kozen voor
Huizermaat:

Sophie
“Op de Open Dag van Huizermaat kon ik veel
vragen stellen aan leraren en leerlingen en er
werden spannende proefjes gedaan in de science-vleugel. Ik voelde me echt op mijn gemak!
Fijn dat de school ook zo veel licht heeft en
mooie kleuren.”

KOM JE OOK?
Wil je weten hoe het schooljaar
eruit ziet in klas 1? Volg onze
leerlingen via onze website
www.huizermaat.nl.

Gijs
“Ik hoorde al snel dat ik naar Huizermaat mocht
komen. Samen met mijn beste vriend kwam ik in
een leuke klas met twee jonge mentoren.”

Kim
“Ik heb het hier gewoon heel goed naar m’n zin!
Je kunt hier lekker jezelf zijn.”

Huizermaat
Monnickskamp 7
1273 JP Huizen
T 035 528 70 21
info-hzm@gsf.nl
www.huizermaat.nl

