
    Aan de ouder(s)/verzorger(s) en   

    de leerlingen van klas 3Hf 
 
    Betreft: vervanging informatieavond 
 
    Den Haag, september 2020 
 
 
 

 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Helaas kunnen we dit schooljaar in verband met het oplaaiende Coronavirus geen centrale 
informatieavond organiseren voor u als ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 3Hf.  
Tijdens een informatieavond wordt er a.h.v. een powerpointpresentatie informatie gegeven. 
Graag zet ik nu de belangrijkste punten uit die presentatie voor u op een rij.  
 
Coördinatie van 3TL en 3 Havo 
De coördinatie dit jaar van 3 Havo is wederom in handen van mevrouw M.S. van Brenk-Damen. Zij is 
aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag en bereikbaar via het telefoonnummer van school (070-
3971521) of via de mail: brk@hofstadmavohavo.nl. Na de kerstvakantie zal zij ook weer op donderdag 
op school aanwezig zijn. Daar 3 Havo regelmatig meedraait met activiteiten van klas 3TL, zult u ook wel 
eens de naam van de teamleider TL-bovenbouw mevrouw I.M.J. Meesters-Sahl tegenkomen. 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, is het altijd aan te raden eerst contact te zoeken met de 
mentor van uw zoon/dochter. Mocht dat niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u de 
teamleider inschakelen. Dit jaar is het mentoraat van klas H3f in handen van mevrouw C.A.A.M. Bek. 
 
Afsluiting Havo onderbouw 
Dit schooljaar zullen de leerlingen de onderbouw van de Havo afsluiten. Wij gaan er natuurlijk vanuit 
dat een hoop leerlingen een overgangsbewijs krijgen voor 4 Havo. Zij zullen dan de bovenbouw van de 
Havo vervolgen op Hofstad Lyceum. Dit betekent dat we dit jaar een belangrijke fase ingaan. Zowel de 
keuze maken voor het profiel en het vakkenpakket voor voortgang in 4 Havo en 5 Havo, als afscheid 
nemen van de vertrouwde plek op Hofstad Mavo Havo. 
 
Begeleiding vakkenpakket keuze 
De leerlingen zullen dit jaar een vakkenpakket moeten gaan kiezen voor 4 Havo. Dit is een belangrijk en 
soms ook lastig moment. We zullen dit schooljaar de leerlingen daarmee gaan begeleiden. We doen dit  
in samenwerking met de decanen van Hofstad Lyceum. Rond november/december zal een decaan van 
Hofstad Lyceum bij ons langskomen om de leerlingen meer uit te leggen en hen de digitale omgeving te 
laten zien waarmee zij aan de slag gaan. De leerlingen gaan dan onder begeleiding van de mentor 
werken aan de verschillende opdrachten. Door die opdrachten zullen de leerlingen zichzelf beter leren 
kennen om erachter te komen welk profiel bij hen past. U speelt hierin ook een belangrijke rol door in 
gesprek te gaan met uw kind. Op dinsdagavond 2 februari 2021 staat er een informatieavond gepland 
op Hofstad Lyceum. U krijgt dan ook alle informatie en uitleg over de gang van zaken in 4 Havo en 5 
Havo. De leerlingen gaan in februari/maart zelf ook naar Hofstad Lyceum om nog meer uitleg te krijgen 
over onder andere de nieuwe vakken in 4 Havo. Rond maart/april zullen de leerlingen dan hun 
definitieve keuze maken voor het vakkenpakket.  
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De profielen waaruit de leerlingen kunnen kiezen zijn als volgt: 
Cultuur & Maatschappij 
Economie & Maatschappij 
Natuur & Gezondheid 
Natuur & Techniek 
Zoals eerdergenoemd krijgt u op 2 februari hierover meer uitleg. U kunt alvast een kijkje nemen op de 
volgende website over deze profielen, om alvast een indruk te krijgen van deze profielen: 
https://profielkeuze.qompas.nl/Informatie/ProfielenenVakken 
Voor mogelijkheden wat vervolgopleidingen en beroepen betreft kunt u een kijkje nemen op: 
www.bekijkjetoekomstnu.nl  
 
Overgangsnormeringen 
Voor de overgang van 3 Havo naar 4 Havo hanteren wij de normeringen gesteld door Hofstad Lyceum. 
Een leerling is bevorderd naar 4 Havo als de leerling: 

 geen tekorten heeft en het gemiddelde van de onafgeronde eindcijfers van de hoofdvakken* 
minimaal 6,0 is  

 één tekort heeft en het gemiddelde van de onafgeronde eindcijfers van de hoofdvakken minimaal 
6,0 is  

 twee tekorten heeft of drie tekorten over twee vakken en niet meer dan één tekort in de 
hoofdvakken en het gemiddelde van de onafgeronde eindcijfers van de hoofdvakken minimaal 6,0 
is  

*Hoofdvakken zijn de vakken die een leerling in havo 4  gaat volgen.  

Voor de keuze van de vakken Wiskunde B en Natuurkunde geldt bovendien dat de onafgeronde 
eindcijfers van wiskunde en natuurkunde minimaal 6,0 moeten zijn. Daarnaast mag natuurkunde 
alleen gekozen worden in combinatie met Wiskunde B.  

Wanneer wij zien dat een leerling halverwege het schooljaar niet op overgaan naar 4 Havo staat, dan 
zullen wij naast het kiezen van een vakkenpakket voor 4 Havo de leerling ook een keuze laten maken 
voor het vakkenpakket van 4TL. U wordt hierover, indien nodig, door de mentor geïnformeerd.  

Loopbaanoriëntatie (LOB)/Stage 
Een belangrijke pijler binnen het onderwijs op Hofstad Mavo Havo is LOB: wat wil een leerling later 
worden, waarom wil hij/zij dat, welke competenties en vaardigheden zijn daarvoor nodig? Dit sluit aan 
bij de te maken keuzes voor 4 Havo. In klas 3 zullen leerlingen daarom gedurende een week (15 t/m 19 
februari) op stage gaan. De informatie hierover heeft uw zoon/dochter reeds ontvangen en is ook terug 
te vinden in Magister (opdrachten). De deadline voor het inleveren van een ingevuld stagecontract is 
maandag 2 november.  
 
Uiteraard geldt bij de stage dat mocht dit onverhoopt niet kunnen vanwege de Coronacrisis, dan zullen 
wij u daarover tijdig informeren.    
 
Studiebegeleidingsklas 
Op Hofstad Mavo Havo is er een studiebegeleidingsklas. Deze is voor gemotiveerde leerlingen die 
(tijdelijk) moeite hebben met de leerstof. Leerlingen kunnen hier na schooltijd rustig werken onder 
begeleiding van studenten en vrijwilligers. Binnenkort is het weer mogelijk om hiervoor aan te melden. 
Indien aangemeld, dan is aanwezigheid gedurende 1,5 uur verplicht. De studiebegeleidingsklas is er op 
maandag, woensdag en donderdag tussen 14:00-17:00 uur. De kosten bedragen € 25,- per dagdeel per 
schooljaar. 
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Wat verwachten we van u? 
Het is op dit moment natuurlijk erg belangrijk om het Coronavirus in te dammen. U heeft daarover 
inmiddels een brief gekregen van de directeur van Hofstad Mavo Havo, de heer R.J. Stehmann, met 
hierin nadrukkelijk aangegeven uw kind thuis te houden bij Coronagerelateerde klachten (verkoudheid, 
hoesten, keelpijn, koorts). Uiteraard kan het gebeuren dat ook docenten klachten ontwikkelen en thuis 
moeten blijven. We doen er dan alles aan om de betreffende docent in die gevallen vanuit huis les te 
laten geven.  
Naast de maatregelen die we hebben getroffen om het virus zoveel mogelijk buiten de deur te houden, 
spreken we nog enkele verwachtingen uit: 
 
1. In Magister kunt u de vorderingen van uw kind volgen. Naast de cijfers kunt u hier ook de  

absentie van uw kind inzien. Wij vertrouwen erop dat u hier regelmatig even een kijkje neemt, 
zodat u goed op de hoogte bent. Als uw kind dit jaar voor het eerst bij ons op school zit, heeft u van 
de mentor tijdens het mentorgesprek op 8 september jl. de inlogcodes ontvangen waar u als ouder 
mee in Magister kunt inloggen. De andere ouders behouden de code van vorig schooljaar. Mocht u 
de code niet meer weten, stuurt u dan even een mail naar de heer R. van Toledo  
(tld@hofstadmavohavo.nl). Indien u de code niet ontvangen heeft, neem dan contact op met de 
mentor van uw kind. In Magister staan ook de persoonlijke gegevens, zowel van uw kind als van 
uzelf. Mochten hier wijzigingen in komen (bijvoorbeeld een ander mobiel nummer of een 
verhuizing), laat dit dan zo snel mogelijk weten aan mevrouw S.W. Smiers, via 
sie@hofstadmavohavo.nl. 

2. Wij vinden het prettig als er veelvuldig contact is tussen u en ons. Denk hierbij aan de 
mentorgesprekken, maar bijvoorbeeld ook de tafeltjesavonden en eventueel thema-avonden. 
De ouderraad is bezig met het organiseren van aparte thema-avonden. In hoeverre deze door 
kunnen gaan, is afhankelijk van de grilligheid van het Coronavirus. 

3. Praktisch: het kaften van de huurboeken. Wij willen graag een aantal jaar doen met de 
verschillende tekstboeken voor de verschillende vakken. Gekaft blijft het boek beter dan ongekaft. 
Een stevige tas helpt hier ook bij. Controleert u ook of uw zoon/dochter zijn naam op de daarvoor 
bestemde sticker of in het stempel in het boek heeft geschreven. Dit zorgt ervoor dat zoekgeraakte 
boeken weer bij de eigenaar terechtkomen, zodat u niet aan het eind van het jaar voor de kosten 
moet opdraaien.  

4. Hofstad Mavo Havo is een samenleving in het klein, met soms alle ongemakken van dien, zoals 
pestgedrag. Signaleren is hierin belangrijk. Bijna 550 leerlingen op Instagram en Snapchat in de 
gaten houden is natuurlijk ondoenlijk, maar werpt u zelf eens een blik in de digitale wereld van uw 
kind. Mocht u daar zaken signaleren die vervelend zijn of pestgedrag waarnemen, laat u het ons 
dan weten. Wij zullen daar gelijk op acteren. Ook zogenaamde groepsapps van klassen zijn in het 
begin leuk, maar de ervaring leert dat deze maar al te vaak op den duur leiden tot pestgedrag 
richting een aantal kinderen in de klas. Laten we daar met elkaar alert op zijn.  
In het kader hiervan wil ik u aangeven dat Hofstad Mavo Havo een anti-pestcoördinator heeft: 
mevrouw S. Dispa (dpa@hofstadmavohavo.nl). Mevrouw Dispa is tevens vertrouwenspersoon voor 
de leerlingen. 

 
“Neem de regie over je eigen toekomst” (keuze-uren) 
Graag willen wij dat leerlingen verantwoordelijkheid nemen over hun eigen leerproces.  
Daarom zijn we vorig jaar begonnen met de zogenaamde keuze-uren. leerlingen kiezen elke rapport-
periode voor bepaalde vakken, waarin ze zich verder willen ontwikkelen of waaraan ze juist wat meer 
aandacht willen besteden. Een voorbeeld: een leerling is niet goed in wiskunde, kiest dus voor wiskunde 
om meer uitleg te krijgen over de onderwerpen waar die leerling tegenaan loopt. Maar de andere kant 
op kan natuurlijk ook; dan kiest een leerling die al goed is in Engels voor het keuze-uur Engels om meer 
uitgedaagd te worden.  
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Het is veel maar wel noodzakelijke informatie die u nu op een andere manier krijgt. Mocht u vragen 
hebben, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
mevr. M.S. van Brenk-Damen 
Teamleider Havo-onderbouw 
 
 


