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H
et kiezen van een middelbare 
school vraagt aandacht en 
zorgvuldigheid.

Het is belangrijk om met uw kind 
goed te onderzoeken welke school 
goed past en in de school te 
ervaren of uw kind zich er welkom 
voelt en verwacht zich er ook thuis 
te gaan voelen. Tijdens de Open 
Dag, informatiebijeenkomsten en 
kennismakingslessen is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten en in de school 
de sfeer te proeven.   

Wij realiseren ons dat het fijn kan zijn 
om de ervaringen die zijn opgedaan 
tijdens de zoektocht naar de best 
passende school,  thuis nog eens 
rustig de revue te laten passeren. 

Daarom hebben wij naast 
het leerlingmagazine ook een 
oudermagazine gemaakt.  Zo hopen 
we dat u ook thuis onze Huizermaatse 
sfeer nog eens kunt ervaren. De 
prettige sfeer in de school wordt vaak 
genoemd als het meest kenmerkende 
van Huizermaat. Deze sfeer heeft alles 
te maken met onze richtinggevende 
waarden.

Onze richtinggevende waarden zijn: 
persoonlijke aandacht en uitstekende 
prestaties. Hier voegen we altijd aan 
toe dat de definitie van ‘uitstekende 
prestaties’ breed is en niet uitsluitend 

gericht op cognitieve prestaties. De 
twee richtinggevende waarden gaan 
hand in hand,  ze kunnen niet zonder 
elkaar. 

Deze waarden spelen een belangrijke 
rol bij alles wat we doen in de 
school. Voorwaardelijk daarvoor is 
een positieve leeromgeving waar 
ieder zich gezien en gehoord weet.  
Met elkaar zorgen we voor die 
positieve leeromgeving waar onze 
leerlingen zich kunnen verwonderen en 
nieuwsgierig kunnen zijn, hun eigen 
grenzen durven te onderzoeken en 
verleggen en zo tot leren komen.  

Dat deze leeromgeving en deze waarden 
echt bij ons passen, ervaren we in deze 
bijzondere tijd vol onzekerheden. Ze 
geven houvast en vormen een basis 
van waaruit wij onze verbinding met 
leerlingen, ouders en medewerkers 
verstevigen en we de toekomst met 
vertrouwen tegemoet gaan.  

We wensen u veel plezier bij het lezen 
van dit oudermagazine. En we wensen 
u en uw kind veel wijsheid en succes 
toe bij het kiezen van een middelbare 
school.

Tanja de Ruijter                                       
rector Huizermaat
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MENTO-
RAAT OP 
HUIZER-
MAAT 
H

uizermaat kenmerkt zich door de grote rol van het mentoraat in het onderwijs. 
Per klas zijn er twee mentoren die hun leerlingen optimaal begeleiden bij het 
laten worden wie ze zijn en bij het aanleren van belangrijke (vak)vaardigheden 

die helpend zijn in de (school) ontwikkeling.
 
Door de korte lijn tussen leerling en mentor ontstaat er snel een pedagogische 
omgeving, die helpt bij de overstap van basis- naar vervolgonderwijs. Dit wordt 
ondersteund door de verbinding die de leerlingen in hun mentorgroep onderling ervaren.

Met het mentoraatprogramma in klas 1 en 2 bereiden we leerlingen van vandaag  
voor op hun toekomst. Dat vraagt om aansluiting bij de wereld van morgen.

gesprekken kijken we vooruit naar en 
terug op het leerproces van de leerling. 
Deze vragen staan uiteraard ook 
centraal in het plannen maken en 
doelen (bij) stellen en in de schriftelijke 
leerlingreflecties bij de rapportages.

Er zijn per jaar twee mentoraatsweken 
waarin extra tijd en aandacht is voor 
het gemeenschappelijke groepsgevoel 
en thema’s als (cyber)pesten, omgaan 
met verleidingen en omgaan met 
vooroordelen. In dit kader zijn er ook 
excursies zoals bijvoorbeeld een bezoek 
aan Westerbork.

Wij willen onze leerlingen opleiden 
tot vaardige en bewuste burgers die 
kunnen deelnemen aan de samenleving. 

Bij het opleiden van onze leerlingen 
zijn wij niet alleen gericht op 
cognitieve ontwikkeling maar ook op 
persoonsvorming en sociale interacties 
binnen en buiten de school. In ons 
mentoraat komen de  
vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? en Wat  
kan ik? in alle leerjaren steeds weer  
terug. Bijvoorbeeld tijdens de mentor-
lessen de gesprekken in de driehoek 
leerling, ouders, mentor. In deze 

LEERLINGEN VERTELLEN:

EMMA
“Het is heel fijn om twee 

mentoren te hebben. Je kunt 
altijd bij hen terecht als je 
vragen hebt of ergens mee 

zit. De mentorles is leerzaam 
maar ook gezellig.”

JULIAN
“We krijgen van onze 
mentoren tips hoe we 

moeten leren en plannen. Ze 
leggen de studiewijzer uit en 
vertellen over Classroom. We 
hebben het ook over hoe we 
met elkaar omgaan en over 

social media.”
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LEREN DOOR DOEN
In de mavo/havo-klassen is er 
veel afwisseling in werkvormen 
en geven docenten direct feedback op het werk 
van de leerling. Er is een heldere structuur in de 
lessen en er is veel aandacht voor ‘leren leren’. 
Het keuzeprogramma 4U maakt onderdeel uit van 
het lesprogramma. 

mavo/havo-klas

ONTWIKKEL JE LEREN
In de havo/vwo-klassen wordt 
er aan persoonlijke leer- en 
ontwikkeldoelen gewerkt. Door verbanden te 
leggen tussen verschillende vakken wordt er 
vakoverstijgend en onderzoekend geleerd. Het 
masterclassprogramma is zowel voor de havo- als 
de vwo-leerlingen onderdeel van het lesprogramma.

havo/vwo-klas

NON SCHOLAE SED VITAE
Het gymnasium op Huizermaat is 
modern en uitdagend. In de eerste drie 
jaar volgt de gymnasiumleerling Latijn 
en vanaf klas 2 wordt Grieks aan het 
vakkenpakket toegevoegd. In de bovenbouw volgt 
de leerling één van deze twee vakken. De mix van 
klassieke oudheid en moderne wetenschap maakt het 
gymnasium een opleiding waar de leerling een leven 
lang plezier van heeft. Buiten de lessen om worden 
regelmatig gymnasiumactiveiten georganiseerd en 
uiteraard ontbreekt de Rome-reis niet!

Gymnasium

GELUKKIG LEREN 
ONTWIKKELEN
TalentHZM is een zes jaar 
durende onderwijsstroom voor hoogbegaafde 
leerlingen. Kenmerkend voor het onderwijs op 
TalentHZM is de speciale didactiek waarin veel ruimte is 
voor de nodige cognitieve uitdaging en het versterken 
van executieve functies en vaardigheden. Leerlingen 
op TalentHZM maken een keuze tussen gymnasium en 
masterclasses en hebben design als extra vak.

TalentHZMLEREN DURVEN OVERSTIJGEN
De + staat bij ons voor modern 
uitdagend onderwijs met 
aandacht voor onderzoek doen en het aanleren 
van een wetenschappelijke houding. De + staat 
ook voor ‘extra’. Niet voor extra veel of extra 
moeilijk maar extra (keuze)mogelijkheden. Het vak 
filosofie ondersteunt in het kritisch leren denken 
en onderzoeken. Elke vwo+leerling kiest voor het 
masterclassprogramma of voor het gymnasium. 
In 3-vwo wordt Cambridge English tijdens de 
reguliere lessen Engels aangeboden.

vwo+

EEN BREDE TWEEJARIGE 
BRUGKLAS VOOR MAVO/HAVO- 
EN HAVO/VWO-KLASSEN 

MODERN EN UITDAGEND  
GYMNASIUMONDERWIJS

UITDAGEND ONDERWIJS VOOR 
LEERLINGEN MET EEN VWO-ADVIES

ZES JAAR DURENDE ONDERWIJSSTROOM 
VOOR HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN

Ons onderwijs

BÈTA OP Z’N BEST
Alle brugklasleerlingen volgen 
het eerste jaar een periode 
technasiumonderwijs. De leerlingen werken in 
teamverband aan actuele projecten. In opdracht 
van een bedrijf of organisatie werken de leerlingen 
aan oplossingen voor bestaande technische en 
technologische problemen. Het kernvak van het 
Technasium is Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Vanaf 
leerjaar twee kan de leerling ervoor kiezen om met 
het Technasium verder te gaan. 

Technasium

TECHNASIUM OP ALLE NIVEAUS: 
MAVO, HAVO EN VWO

Wij kiezen voor een tweejarige brede brugklas voor onze mavo/havo- en havo/vwo-
klassen. In deze klassen wordt de lesstof op beide niveaus aangeboden. Leerlingen 
in deze klassen werken vanaf het eerste rapport in klas 1 op het bij hen passende 
werkniveau; mavo-, havo- of vwo-niveau. Op deze manier bieden we leerlingen twee 
jaar de kans en de tijd om te ervaren welk niveau hen past en wat het meest geschikte 
vervolg in de bovenbouw is. 

Naast de brugklassen voor mavo/havo en havo/vwo heeft Huizermaat ook vwo+klassen. 
In deze klassen verwelkomen wij de leerlingen met een vwo-advies. 
Elke vwo+leerling kiest voor het masterclassprogramma of voor het gymnasium. 

In het eerste leerjaar wordt aan alle leerlingen op alle niveaus  
technasiumonderwijs aangeboden.



H É T  I N F O M A G A Z I N E  V O O R  O U D E R S  V A N  B R U G K L A S L E E R L I N G E N

Op Huizermaat is een breed onderwijsaanbod met uitgebreide 
keuzemogelijkheden, uitdaging en verdieping voor iedereen.

Het 4U-programma geeft de mavo/havo-leerlingen 
de mogelijkheid om te kiezen uit extra vakken waardoor zij de 
kans krijgen hun talenten ook op andere gebieden te ontwik-
kelen. In het 4U-programma zijn de vakken sport, program-
meren, razende reporter, textiel-design en ondernemen (in 
klas 2) opgenomen.  

Voor leerlingen uit de havo en het vwo is er het masterclass-
programma dat zorgt voor verdieping en verbreding op het 
reguliere programma en zo ruimte geeft aan verschillende 
interesses en talenten. In het masterclassprogramma kunnen 
de leerlingen o.a. vakken als wisgames, sterrenkunde, kunst, 
robotica, sport, schaken, yoga en rubiks kubus volgen.

Wanneer het leren even minder makkelijk gaat, is er de 
mogelijkheid om een periode een training of studieles op 
maat te volgen.
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 ONDERWIJS 

OP MAAT
Leerlingen willen weten wat ze moeten leren, waarom ze dat moeten leren en hoe ze dat het beste kunnen doen. 
Deze drie vragen staan in de lessen centraal. We werken met leer- en lesdoelen en met studiewijzers. Leerlingen 
ontvangen feedback op hun werk en op hun leren en krijgen zo steeds meer inzicht op hun eigen leerproces. 

KEUZEPROGRAMMA’S

sport

“WE KUNNEN ONZE ZELFBEDACHTE 
IDEEËN PITCHEN VOOR EEN ECHTE 
OPDRACHTGEVER. DAT IS SPANNEND 
MAAR OOK HEEL VET OM TE DOEN.”

MASTERCLASS

TECHNASIUM  
Op het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal. 
Slimme technologie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij, 
ook (of juist) in branches als de zorg en de landbouw. Er blijkt grote 
behoefte aan duurzame en innovatieve oplossingen. En daar zijn goed 
opgeleide mensen voor nodig. Met het technasiumonderwijs op Huizermaat 
worden onze leerlingen klaargestoomd tot nieuwsgierige en succesvolle 
studenten van bètatechnische vervolgopleidingen.

In leerjaar 1 staat O&O bij iedereen op het rooster; vanaf leerjaar 2 kunnen 
leerlingen het kiezen in aanvulling op hun programma. Daarbij is ook een 
combinatie van gymnasium en Technasium mogelijk. De leerlingen werken 
samen in een team aan projecten waarbij altijd sprake is van een echte 
opdrachtgever. Deze wil voor een technisch vraagstuk een resultaat waar 
hij of zij ook echt iets mee kan. De oplossingen waaraan de leerlingen 
werken, kunnen dus echt verschil maken voor een bedrijf of organisatie.

v

GYMNASIUM
Leerlingen uit de vwo+ of Talentklas die voor het 
gymnasium kiezen, volgen het vak Latijn in klas één 
tot en met drie. In klas twee wordt het vak Grieks aan 
het vakkenpakket toegevoegd. In de bovenbouw volgen 
de leerlingen één van deze twee vakken. Bij deze 
vakken maken zij niet alleen door middel van projecten 
kennis met de cultuur, geschiedenis en mythologie van 
de Grieken en Romeinen, maar leren ze ook Latijnse en 
Griekse teksten lezen en interpreteren. Wij zijn ervan 
overtuigd dat kennis over onze klassieke voorouders 
hen ook leert de moderne wereld beter te begrijpen. 
Een rijke bagage waar ze hun hele leven voordeel van 
hebben. We prikkelen de leerlingen om te ontdekken 
wat ze allemaal al kunnen en dagen hen uit om verder 
te kijken. Buiten de lessen om worden regelmatig één- 
of meerdaagse gymnasiumactiviteiten georganiseerd.

“DE ONVERGETELIJKE ROMEREIS!! HIER ZIE JE ALLES 
TERUG WAT JE GELEERD HEBT BIJ LATIJN EN GRIEKS.”

textieldesign

programmeren

rubiks kubus

yogaschaken
wisgames

programmeren

sterrenkunde

4U

razende reporter

Sport

z
Met het nieuwe Technasiumlokaal zijn de 

mogelijkheden voor ons technasiumonderwijs 
nog meer verbeterd; er is een moderne 

presentatieruimte met kleurrijke tribunes, 
een praktijkruimte met o.a. nieuwe 
werkbanken en grote soldeertafels. 
Er is een expressieruimte met hoge 
groepstafels waaraan gewerkt wordt aan 
bouwtekeningen en maquettes. Alles is 
aanwezig om te werken aan oplossingen 
voor bestaande technische en 

technologische vraagstukken die bedrijven 
en organisaties hebben neergelegd.

Tijdens onze Open Dag op zaterdag 28 
januari is er alle gelegenheid om ons nieuwe 

Technasiumlokaal te komen bewonderen.
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nieuw TechnasiumlokaalUITGE
LICHT



vanaf half december

26 december t/m 6 januari

zaterdag 28 januari 

donderdag 2 februari

woensdag 8 februari

27 februari t/m 3 maart

vóór vrijdag 10 maart 12.00 uur

dinsdag 14 maart vanaf 15.00 uur

13 juni

Wanneer 
gebeurt er 
wat?

VOOR ACTUELE DATA EN TIJDSTIPPEN: 
HOUD DE WEBSITE IN DE GATEN. 

> BEZOEK AAN BASISSCHOLEN

> KERSTVAKANTIE

> OPEN DAG

> VOORLICHTINGSAVOND OUDERS

> KENNISMAKINGSLESSEN GROEP 8

> VOORJAARSVAKANTIE

> AANMELDING

> BERICHT OVER PLAATSING EN 
 DEFINITIEVE INSCHRIJVING 

> KENNISMAKINGSMIDDAG 
 NIEUWE BRUGKLASLEERLINGEN
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CREATIEF DENKEN 
EN HANDELEN

PLANNEN

ONDERZOEKEN

PRESENTEREN

REFLECTERENSAMENWERKEN

KRITISCH 
DENKEN

PROBLEEMOPLOSSEND 
DENKEN EN HANDELEN

SOCIALE EN CULTURELE 
VAARDIGHEDEN

ICT-VAARDIGHEDEN

MEDIAWIJSHEID

DIGITALE AANMELDING:
De procedure van aanmelding, plaatsing 
en inschrijving voor leerjaar 1 verloopt 
digitaal en in drie stappen. Op onze 
website (www.huizermaat.nl) 
leest u er alles over.

HUIZERMAATSE  
en 21e-eeuwse 
vaardigheden
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Na de zomervakantie gaat 
je kind naar de brugklas. 
Naar de brugklas!! Je kind 
laat de vertrouwde school 
waar het acht jaar heeft 
rondgelopen achter om te 
starten op de middelbare 
school. Een nieuwe school 
met nieuwe klasgenoten, 
nieuwe groepsprocessen, 
nieuwe leraren en nieuwe 
vakken en meer eigen 
verantwoordelijkheid. 

TIP 1: MENTOREN
Vertrouw op de mentoren, 
de steun en toeverlaat voor 
je kind en de rotsen in de 
branding. Ze zijn er niet 
alleen voor je kind maar ook 
voor jou als ouder. En wat zo 
fijn is, er zijn twee mentoren 
per klas. Met hen kun je 
altijd contact opnemen, dus 
schroom niet om hen te 
benaderen.

TIP 2: BASIS OP 
ORDE
Bestel op tijd de 
schoolboeken en een 
chromebook en ga samen 
op pad om alle benodigde 
spullen in huis te halen: 
rugtas, etui, agenda, 
rekenmachine, oortjes, 
schriften enz. Creëer een 
fijne werkplek in huis met 
een bureau en een kast voor 
schoolspullen. En fiets samen 
alvast een keer de fietsroute 
naar school. Dat geeft rust.

TIP 3: LET IT GO, LET IT 
GOOOOO!!! 
Misschien ben je nóg 
nerveuzer dan je kind maar 
laat het los. Je kind wil 
waarschijnlijk niet dat je 

meefietst op de eerste 
schooldag, of nog erger de 
eerste schooldágen (“Mam, 
doe normaal”). En wanneer 
jouw kind dat juist wel fijn 
vindt, dan is dat natuurlijk 
ook oké. Samen ga je het 
nieuwe avontuur aan. 

TIP 4:
HELP (MAAR NIET 
TEVEEL)
Help met plannen 
en overhoor als je 
kind dat vraagt. En géén 
paniek wanneer het een 
keer mis gaat. Want dat 
gebeurt natuurlijk: te laat 
aan een opdracht begonnen, 
maakwerk vergeten te 
maken, leerwerk vergeten 
te leren, een te-laat briefje 
halen, gymspullen vergeten, 
kluissleutel kwijt. Het hoort 
er allemaal bij. Vallen hoort 
erbij, zolang ze maar weer 
opstaan.
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TIPS & 
TRICKS,  

VOOR DE KERSVERSE  
BRUGKLASOUDER:

EXCELLENTE 
SCHOOL
De inspectie heeft Huizermaat in het schooljaar 2021-2022 
bezocht. Voor de algehele onderwijskwaliteit kregen we de 
score ‘goed’ – bij het inspectietoezicht de hoogst haalbare 
score. 

Een school met het inspectie-oordeel ‘goed’ kan de waardering 
‘excellent’ aanvragen. Wij hebben in het schooljaar 2021-2022 
voor de tweede periode op rij voor al onze afdelingen (vwo, havo 
en mavo) het predicaat Excellente School ontvangen. Hier zijn we 
enorm trots op. 

In haar rapport zegt de jury: “De school onderscheidt zich op basis 
van een breed onderwijsaanbod binnen en buiten het reguliere 
curriculum in combinatie met een intensief duo-mentoraat. De cultuur 
in de school sluit daar naadloos op aan. Leerlingen, medewerkers, 
ouders én schoolleiding werken met elkaar samen, onder het mom: 
we doen het samen.” Verder schrijft de jury: “Er wordt gedaan wat er 
gezegd wordt” en “Nederland kan trots zijn op dit soort pareltjes.”

Op onze website www.huizermaat.nl vindt u het juryrapport van de 
Inspectie van het Onderwijs.

“NEDERLAND KAN 
TROTS ZIJN OP DIT 
SOORT PARELTJES.”
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JASPER (VADER LEERLING 1-MAVO/HAVO):

“Het was fijn dat we in januari naar de Open Dag konden. 
Daardoor konden we goed de sfeer op Huizermaat 

proeven en de betrokkenheid van de docenten ervaren. 
En die is groot! En niet alleen tijdens de Open Dag. Onze 
zoon kan altijd met zijn vragen terecht bij een docent of 

bij zijn mentoren en hij gaat met veel plezier naar school. 
Wij zijn blij met de keuze voor Huizermaat!”

JOOST (VADER LEERLING 1-HAVO/VWO)

“Die twee mentoren op één klas zijn wel 
echt top! Ze blijven twee jaar aan de klas 

verbonden waardoor ze je kind echt kennen. 
Dat geeft veel vertrouwen.”

LIANNE (MOEDER LEERLING 1-VWO+)

“De persoonlijke aandacht voor de leerling 
ervaren wij ook echt. Onze dochter werd 
vanaf het begin goed geholpen met het 

‘leren leren’ en het plannen van het 
huiswerk. De overstap van basisschool naar 
middelbare school was groot maar er is een 

duidelijke structuur tijdens de les en dat 
geeft houvast en overzicht.”
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HIGH
 

OUDERTEVREDENHEID

De uitslag van de ouderenquête 2022 is gebaseerd op een 
respons van 237 ouders van onze leerlingen uit alle eerste en 

vierde klassen. Uit deze enquête blijkt dat de ouders nog
        steeds zeer tevreden zijn over ons onderwijs. 
       Zij waarderen ons onderwijs met het cijfer 8.2.

 

KENNISMAKINGSMIDDAG
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ROTS EN WATER

EXCURSIE 

NIJMEGEN
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