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Welkom bij Hofstad Mavo Havo
Hofstad Mavo Havo is een unieke, kleine school in Den Haag met ca. 520 leerlingen. 

We hebben een gedreven team dat met veel persoonlijke aandacht voor de leerlingen 

het onderwijs en alles wat daarbij komt kijken, verzorgt! 

Leerlingen met een Havo-, TL/Havo- en TL-advies kunnen op Hofstad Mavo Havo 

terecht.

Voor leerlingen met een Kader/TL-advies hebben we een Kader/TL-brugklas. Naast het 

gewone rooster bepaalt de leerling op Hofstad Mavo Havo tijdens de wekelijkse keuze-

-uren en projectenuren met welke vakken hij/zij extra aan de slag gaat.

Zo heeft de leerling de regie.
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Welkom bij Hofstad Mavo Havo Ons onderwijs

Hofstad Mavo Havo I Kader/TL-brugklas (kansenklas)
Heeft een leerling een Kader/TL-advies gekregen van de basisschool, dan komt 
hij/zij bij ons in de Kader/TL-klas terecht. Hierbij krijgt de leerling les op TL-niveau 
en is er de mogelijkheid om door te stromen naar klas 2TL.

Hofstad Mavo Havo I vmbo-TL-opleiding
Deze opleiding duurt 4 jaar en bereidt de leerling voor op een vervolgopleiding op de 
Havo of een van de vele MBO-opleidingen. Als leerlingen in klas 1 aan de normering 
voldoen, kunnen ze ook bevorderd worden naar 2TL/H. 

Na het behalen van het TL-diploma kan de leerling ook doorstromen naar een 
Havo-bovenbouw.

Hofstad Mavo Havo I TL/Havo-opleiding
In de TL/Havo-brugklas wordt er op Havo-niveau gewerkt en volgen de leerlingen 
hetzelfde programma als in de Havo-klas en als in de Havo-klas op Hofstad 
Lyceum. De TL/Havo-brugklas is gelijk aan de Havo-klas, alleen krijgen de leerlingen 
voor elke toets een cijfer op TL- én een cijfer op Havo-niveau. 

Blijkt in de TL/H-brugklas dat een leerling aan de Havo-normering voldoet, dan kan 
hij/zij na het eerste leerjaar naar klas 2 Havo.

Hofstad Mavo Havo I Havo-opleiding
Een leerling die van de basisschool een Havo-advies heeft gekregen, start bij ons 
in de Havo-klas. Deze opleiding duurt 5 jaar en bereidt de leerlingen voor op een 

vervolgopleiding op het VWO of op een van de vele HBO-opleidingen.

Na 3 Havo stroomt de leerling door klas 4 Havo op Hofstad Lyceum. 
We hebben een nauwe samenwerking met het Hofstad Lyceum. 
We zorgen voor een goede doorstroming vanuit 3 Havo naar 4 Havo.



Keuze-uren en projecturen
De onderbouw en de bovenbouw hebben wekelijks keuze-uren en projecturen. 
Tijdens de keuze-uren bepaalt een leerling zelf aan welke vakken hij/zij dit uur extra 
aandacht wil besteden. Dit kan bestaan uit extra uitleg voor een vak of uit het krijgen 
van verdieping. De leerling kan tijdens de keuze-uren ook kiezen voor een wereld-
taal, bijv. Spaans, Frans, Duits en Chinees. Tijdens projecturen gaat de leerling op 
een leuke manier aan de slag met een bepaald project dat zijn/haar interesse heeft. 
De leerlingen kiezen een breder thema, bijv. Project “Outdoor Sport”, Project “Oh Oh 
Den Haag” (waarbij de leerlingen door verschillende wijken gaan wandelen) of het 
Project “Mijn lichaam”. Zo heeft de leerling de regie.

Begeleiding leerlingen

Vertrouwenspersoon/anti-pestcoördinator 
en veiligheidscoördinator
Hofstad Mavo Havo heeft een eigen vertrouwenspersoon voor leerlingen. Deze biedt 
een luisterend oor voor de leerlingen die een probleem hebben waarmee ze niet naar 
de mentor/teamleider willen of kunnen. De vertrouwenspersoon zorgt er (mede) voor 
dat zo snel mogelijk de juiste hulp wordt geboden. De vertrouwenspersoon is tevens 
gediplomeerd anti-pestcoördinator. Er is ook een veiligheidscoördinator die ervoor 
zorgt dat de leerlingen in een vertrouwde en veilige omgeving op school kunnen leren 
en leven. Hofstad Mavo Havo heeft het certificaat ‘Veilige School’.

Coördinator Passend Onderwijs
Het komt voor dat een leerling op sociaal-emotioneel gebied extra hulp en/of begeleiding 
nodig heeft. Deze zorg is in handen van de coördinator Passend Onderwijs.

Assistent coördinator Passend Onderwijs
Er is op Hofstad Mavo Havo ook aandacht voor leerlingen met o.a. dyslexie. De assistent 
coördinator Passend Onderwijs regelt de zorg bij leerachterstanden die worden 
veroorzaakt door bijv. dyslexie, dyscalculie of langdurige ziekte. De assistent coördinator 
Passend Onderwijs  begeleidt de leerlingen zo nodig en coacht de mentoren. 



Leerlingen die bijv. i.v.m. dyslexie extra tijd nodig hebben voor een repetitie, kunnen 
een faciliteitenkaart krijgen. 

Medewerker Remedial Teaching
De medewerker Remedial Teaching zal leerlingen met cognitieve problemen 
begeleiden en ondersteunen in hun leerontwikkeling. Dit betekent dat de leerlingen 
individueel of in groepsverband begeleid worden bij taal- en rekenachterstanden. 
Dit kan in de vorm van coaching, training of extra lesuren zijn. Er wordt geen vaste 
methode gebruikt, omdat per leerling gekeken wordt wat er nodig is: waar de 
leerling zelf behoefte aan heeft en wat mogelijk is. Soms helpt het de leerling om te 
werken met extra oefenmateriaal, zoals bijvoorbeeld NUMO. Bij elke leerling zal de 
medewerker Remedial Teaching ook wat ‘leren leren’ integreren in de begeleiding. 
Soms heeft een leerling moeite met het doelgericht uitvoeren van bepaalde taken. 
Bijvoorbeeld met: het automatiseren, het verwerken van de stof of het opdelen van 
grote opdrachten.

Studiebegeleidingsklas (SBK)
Op Hofstad Mavo Havo is er een studiebegeleidingsklas. Deze mogelijkheid is er 
voor gemotiveerde leerlingen die (tijdelijk) moeite hebben met de leerstof. De 
studiebegeleidingsklas is er 3 middagen in de week van 14.00-17.00 uur. De leerlingen 
worden begeleid door studenten en/of vrijwilligers. Er zijn dit schooljaar geen kosten 
verbonden aan deelname aan de SBK.dyslexie extra tijd nodig hebben voor een 
repetitie, kunnen een faciliteitenkaart krijgen. 

Mentorkwartier
De leerling krijgt een eigen mentor. De leerling van de onderbouw hebben twee 
keer per week een mentorkwartier. Dan wordt er samen met de mentor gekeken 
naar de successen, wat ging er goed en waar heeft een leerling nog hulp bij nodig. 
Daarnaast wordt er samen gekeken naar de planning en het huiswerk.



Coaching
De leerlingen hebben wekelijks coachingsuren met hun mentor. Ze krijgen dan 
individuele begeleiding of begeleiding in kleine groepjes. Tijdens deze gesprekken 
is er aandacht voor de persoonlijke situatie van de leerling en de schoolresultaten.

Partnerscholen
Hofstad Mavo Havo maakt met elf andere scholen deel uit van ‘Lucas Onderwijs’ 
(www.lucasonderwijs.nl). Met de partnerscholen binnen ‘Lucas Onderwijs’ bestaan 
goede, gegarandeerde doorstroomafspraken.

Schoolleiding en functionarissen

Directie
Directeur: R.J. Stehmann, sth@hofstadmavohavo.nl 
Adj.-directeur: mevr. M. van der Plas-van der Sloot MSc., pls@hofstadmavohavo.nl

Teamleiders
Leerjaar 1TL en 2TL: P. van der Voort, vrt@hofstadmavohavo.nl
Leerjaar 3TL en 4TL: mevr. I.M.J. Meesters-Sahl, mes@hofstadmavohavo.nl
Havo 1-3: mevr. M.S. van Brenk-Damen, brk@hofstadmavohavo.nl

Contacten basisonderwijs & vertrouwenspersoon leerlingen 
Mevr. S. Dispa, dpa@hofstadmavohavo.nl
Coördinator Passend Onderwijs 
Mevr. D. van Gemert, gmt@hofstadmavohavo.nl
Assistent coördinator Passend Onderwijs
Mevr. S.K, Khan, khn@hofstadmavohavo.nl
Remedial Teaching
Mevr. E. Bastiaans, btn@hofstadmavohavo.nl
Veiligheidscoördinator
E.A. Noordhuis, nrd@hofstadmavohavo.nl



Onderbouw
Mentorkwartier 08:15 - 08:30
  1 08:30 - 09:15
  2 09:15 - 10:00
Pauze 10:00 - 10:15
  3 10:00 - 11:00 
  4 11:00 - 11:45 
  5 11:45 - 12:30 
Pauze 12:30 - 13:00 
  6 12:30 - 13:45 
  7 13:45 - 14:30 
  8 14:30 - 15:15 
  9 15:15 - 16:00

Bovenbouw
  1 08:30 - 09:15
  2 09:15 - 10:00
  3 10:00 - 11:00 
Pauze 10:45 - 11:00
  4 11:00 - 11:45 
  5 11:45 - 12:30 
  6 12:30 - 13:45 
Pauze 13:15 - 13:45
  7 13:45 - 14:30 
  8 14:30 - 15:15 
  9 15:15 - 16:00

Kennismaking met de school

Kennismakingsmiddag
De leerlingen die voor de brugklas zijn aangemeld, krijgen in juni al een 
kennismakingsmiddag. Ze maken dan alvast kennis met hun mentor en hun 
nieuwe klasgenoten.

Brugklaskamp
Aan het begin van het schooljaar gaan alle leerlingen van de brugklas en de mentoren 
een paar dagen op kamp. Er is dan een heel leuk programma met o.a. 
kennismakings- en sportactiviteiten. 

Praktische informatie

Lestijden



Magister
Alle leerlingen krijgen een inlogcode voor het schoolprogramma Magister waarin alle 
cijfers, huiswerk e.d. bekeken kunnen worden bijgehouden. De ouder(s)/verzorger(s) 
krijgen ook eigen inloggegevens voor Magister. Ze kunnen dan zelf de resultaten van 
hun zoon/dochter bekijken.

3 Gouden schoolregels
We hebben 3 gouden schoolregels:

1. We behandelen de omgeving en elkaar met respect.
2. Je mag je mobiel in de klas bij je houden zolang deze niet zichtbaar 
    of hoorbaar is.
3. Eten en drinken doen we in de aula en beneden in de hal.

Pauzes
De leerlingen van de onderbouw en de bovenbouw hebben gescheiden pauzes. 
De leerlingen mogen tijdens schooltijd niet van het schoolplein af.

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie  16 t/m 24 oktober 2021

Kerstvakantie  25 december 2021 t/m 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie  26 februari t/m 6 maart 2022

Goede Vrijdag  15 april 2022

2e Paasdag  18 april 2022

Meivakantie  23 april t/m 08 mei 2022

Hemelvaartweekend  26 en 27 mei 2022

2e Pinksterdag  06 juni 2022

Zomervakantie  9 juli t/m 21 augustus 2022



Kluisjes
Iedere leerling heeft een eigen kluisje. Voor de huur hiervan wordt een bijdrage 
gevraagd. Dit bedrag is verwerkt in de schoolbijdrage.

Lift en invalidetoilet
Sommige leerlingen moeten vanwege hun gezondheid de lift gebruiken. Ze moeten 
hiervoor bij de receptie een ‘liftbriefje’ vragen. Er is een invalidetoilet aanwezig.

Verzekering
De school heeft voor alle leerlingen een beperkte collectieve ongevallenverzekering 
afgesloten. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouder(s)/verzorger(s) zelf een 
aanvullende verzekering afsluiten.

Schoolbijdrage
Hofstad Mavo Havo heeft een uitgebreid onderwijsprogramma samengesteld. Elk jaar 
wordt in overleg met de medezeggenschapsraad afgesproken welke programmaonder-
delen en extra activiteiten door de school en welke door de ouder(s)/verzorger(s) worden 
bekostigd. Deze kosten vormen samen de ‘schoolbijdrage’. Een deel van deze schoolbij-
drage is vrijwillig, maar absoluut noodzakelijk voor de extra activiteiten.

Schoolboeken
De schoolboeken worden betaald door de Nederlandse overheid. De boeken voor 
Hofstad Mavo Havo worden door Van Dijk geleverd. Alle boeken/leermiddelen 
worden door de school besteld. De boeken moeten aan het begin van het schooljaar 
gekaft worden. De leerlingen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de boeken het 
hele schooljaar netjes blijven. Eventuele schade aan boeken of verlies van boeken 
moet door ouder(s)/verzorger(s) worden betaald. De leerlingen zorgen zelf voor 
pennen e.d..



Stichting leergeld
De Stichting Leergeld richt zich op kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag 
inkomen.Informatie over Stichting Leergeld (van de site: https://www.leergelddenhaag.
nl/):  ‘Stichting Leergeld Den Haag is een stichting die zich, in samenwerking met de 

Gemeente Den Haag, lokale fondsen, het bedrijfsleven en particulieren, richt op kinde-

ren van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Door verstrekkingen in natura 

(computers, fietsen, sportkleding, muziekinstrumenten) wordt ervoor gezorgd dat ook 

deze kinderen kunnen meedoen op school of in het verenigingsleven.’

Ouders

Ouderraad
De ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen zijn voor ons heel belangrijk. 
We hebben een ouderraad met betrokken en enthousiaste ouders. De ouderraad heeft 
een eigen emailadres (ouderraad@hofstadmavohavo.nl) dat beheerd wordt door een lid 
van de ouderraad.

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is een officieel overlegorgaan waarin de 
directie, docenten, O.O.P. (Onderwijs Ondersteunend Personeel) en ouders 
vertegenwoordigd zijn. De MR overlegt eens in de ca. 8 weken over het beleid van de 
school. Er wordt dan gesproken over zaken zoals onderwijsvernieuwing, financiën, 
huisvesting, veiligheid, personeelsbeleid en andere onderwerpen die met de school te 
maken hebben.



Sporten

HMH-Sports - gratis naschoolse sport
Hofstad Mavo Havo heeft voldoende sportfaciliteiten in en rondom de school. 
Leerlingen kunnen vier middagen in de week gratis deelnemen aan naschoolse 
sportactiviteiten.

ADO VO Voetballeague Den Haag
Hofstad Mavo Havo doet jaarlijks mee aan de Zaal Voetbal Scholen League. 
De ZVSL is een scholencompetitie die in 2009 is opgezet door de gemeente 
Den Haag, KNVB en VO-scholen in Den Haag.

HMH-Sportshirt
Onze leerlingen hebben een eigen HMH-sportshirt waarop hun eigen naam ge-
drukt staat. Dit shirt dragen de leerlingen bij L.O. en bij de naschoolse sport. Het 
shirt met korte mouwen kost € 16,50; dit shirt met lange mouwen kost € 17,50.
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