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Welkom!
Het Herbert Vissers College is volop in 
beweging. Ik zal je wat voorbeelden geven.
Veel van onze docenten volgen opleidingen. Er 
zijn altijd nieuwe ontwikkelingen in je vak en als 
docent wil je daar alles van weten.
We werken steeds meer samen met bedrijven 
in de regio. Daarom zijn we actief in ‘Sterk 
Techniekonderwijs’, een groot project in de wijde 
omgeving van Nieuw-Vennep (Groot-Schiphol, 
Haarlemmermeer, Bollenstreek-Noord). Scholen 
en bedrijven hebben de handen ineengeslagen 
om goed geschoold personeel op te leiden. 
Daar ga jij straks van profiteren! 
HVX, onze nieuwste opleiding, groeit lekker 
door. Steeds meer leerlingen ontdekken deze 
nieuwe manier van leren. ‘Leerlingen gaan zélf 
op onderzoek’ – als jou dat aanspreekt, dan zie 
ik je volgend jaar misschien wel bij HVX.
Op het vmbo is het Leerplein ingericht en gaan 
alle leerlingen met laptops werken. Het zorgt 
ervoor dat je nog persoonlijker begeleid wordt 
richting je vmbo-diploma. 
Het vwo is toegetreden tot de WON. (Kijk maar 
eens op www.wonakademie.nl) Onderzoekend 
leren en wetenschap spelen een grote rol in het 
onderwijs dat je op ons vwo krijgt. 
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Terug naar 
die ‘oude’ 

school

Dit voorwoord is te kort om over alle 
afdelingen (vmbo, mavo, havo, vwo, HVX) te 
vertellen. Dit hele magazine is zelfs te klein! 
Daarom nodig ik je uit om op onze Open Dag 
alles te vragen en te onderzoeken wat je weten 
wilt. Zo vind jij op het HVC vast en zeker een 

leerstijl en een afdeling waar jij de ruimte krijgt 
om te leren en je te ontwikkelen. Op onze school 
ga jij stappen zetten richting de grote wereld. Bij 
ons ben je welkom en ik wens je alle succes.

Dr. Uldrik Speerstra, rector



De grote overstap
Welkom op de middelbare 

school, vaarwel oude, 
vertrouwde basisschool! 

De twee brugklassers Kailla 
en Julie vertellen hoe zij de 
overstap maakten. En wist 

je dat de mentor je altijd 
helpt? Bovendien staat 

op het HVC een zorgteam 
klaar om die leerlingen te 

begeleiden die nét wat 
meer hulp nodig hebben.
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LEERLING
BEGELEIDING

JULIA 
“De eerste schooldag was ik mijn 
brood vergeten. En ik moest er even 
aan wennen om weer de kleinste 
van de school te zijn,” herinnert Julia 
zich de eerste dag op het HVC. “Ik 
had wel heel veel zin om op een 
nieuwe school te beginnen en het 
was leuk om al wat kinderen van 
de basisschool te kennen die ook 
naar het HVC gingen. Binnen een 
week had ik er nieuwe vriendinnen 
bij en nu fietsen we met z’n allen ’s 
morgens naar school. Ik vind het fijn 
dat mevrouw Haring ons met alle 
praktische dingen helpt. Ik moest in 
het begin best veel op mijn rooster 
kijken om te weten waar en wanneer 
ik precies welk vak had. Nu heb ik 
wel door hoe het lesschema werkt en 
weet ik alle lokalen te vinden.” 



De grote overstap
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“De overstap van basisschool naar middelbare school 
kan best spannend zijn,” weet brugklasmentor Eva 
Haring uit de praktijk. “Ineens heb je twaalf verschil-
lende docenten die allemaal een ander vak geven in 
allerlei verschillende lokalen. Dat is even wennen!” 
Hoe groot de overstap is, verschilt per kind. De een heeft 
al een grote broer of zus op school zitten en van alles 
gehoord over de school, de ander popelt van nieuwsgie-
righeid om te beginnen, en weer een ander kijkt eerst 
even de kat uit de boom. 
“Om de overgang minder groot te maken, starten we 
voor de zomervakantie al met een kennismakings-
middag, dit jaar op 19 juni. Voor mij als mentor fijn om 
te zien wie mijn mentorleerlingen worden en de kin-
deren wisselen soms zelfs al telefoonnummers uit en 
doen leuke dingen met elkaar in de zomervakantie. De 
eerste vriendschappen ontstaan dan al.”

Thuis voelen
Na de allereerste lesdag begint het mentorwerk echt 
voor Eva Haring. “Ik vind het vooral belangrijk dat 
leerlingen zich thuis voelen op school. Ik vertel ze dat 
ze altijd alles bij me kwijt kunnen, dat ik de eerste ver-
trouwde persoon op school ben naar wie ze toe kunnen. 
Samen aan een veilige sfeer werken – daarin wil ik zelf 
ook het voorbeeld geven. Door mezelf kwetsbaar op 
te stellen en iets over mezelf te vertellen.” Daarnaast 
helpt Eva de eerstejaars met het ‘leren’ en praktische 
dingen zoals iPad-zaken en het noteren van huiswerk en 
rooster in de agenda. 

Mevrouw
Verlaten de brugklassers na een jaar de klas van 
‘mevrouw Haring’, zoals ze genoemd wordt, dan blijft 
ze zo nu en dan een praatje maken met haar oud-men-
torleerlingen in de schoolgangen. “En dan hoor ik een 
tweede- of derdejaars weleens vragen: ‘Mevrouw, waren 
wij in het begin ook zo klein en hadden wij ook zulke 
grote tassen mee naar school?’ Alles went.”

KALLAI 
“Ik vond het best spannend om op het 
HVC te beginnen omdat je nog niet 
weet wie je klasgenoten gaan worden. 
Maar het állerleukste van naar de mid-
delbare school gaan is wel, dat je veel 
nieuwe vrienden maakt. Ik vond de 
hoeveelheid leerstof die je per les krijgt 
best even wennen, maar gelukkig helpt 
de mentor hoe je dat in je agenda zet. 
Zo wordt het overzichtelijk wanneer je 
precies wat moet doet.” 
Door zijn gebroken arm kon Kallai 
de eerste tijd niet volledig met zijn 
favoriete vak gym meedoen. In goed 
overleg met de mentor en de gym-
docent deed hij mee waar mogelijk. “Ik 
kon bijna niet wachten op het moment 
dat het gips er eindelijk af mocht.”

Eva Haring is mentor van 
een havo-brugklas.



 LEERLING
BEGELEIDING
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Dennis Oostenrijk, 
begeleider Passend 
Onderwijs.

BPO-er

Sommige leerlingen hebben extra 
ondersteuning nodig. Samen met 
Dennis Oostenrijk, begeleider Passend 
Onderwijs (BPO-er), zoeken docenten 
dan naar passend onderwijs binnen het 
HVC. 

Nieuwe school, da’s wennen 
voor brugklassers.
“Elke leerling is anders. De een zal 
binnen een dag gewend zijn, de ander 
heeft een paar weken en misschien wat 
extra hulp nodig. Daar komen we als 
team van docenten en begeleiders snel 
achter, omdat de lijnen hier op het HVC 
kort zijn,” vertelt Dennis Oostenrijk. Hij 
richt zich als BPO-er met name op het 
verbinden van zorg en onderwijs. “Brug-
klassers krijgen extra veel aandacht 
van hun eigen mentor. Dat is voor de 
meeste leerlingen genoeg om snel hun 
draai te vinden op de nieuwe school.” 

En als dat niet wil lukken? 
“Dan is er misschien meer aan de 
hand. Ik begeleid leerlingen uit alle 
klassen. De begeleiding is niet alleen 
op de leerling, maar ook op ouders en 
docenten gericht. Het is mooi om te zien 

dat extra begeleiding al snel resultaat 
kan opleveren. Ouders en docenten 
doen vaak al heel veel dingen goed, 
daar wijs ik ze op.”

Maar?
“Soms is er net even meer onder-
steuning nodig voor een leerling, de 
ouders en/of de docenten. Het gaat om 
details die een leerling enorm tot steun 
kunnen zijn. Zo zit hier een leerling met 
autisme op school die met de voortdu-
rende angst zit dat hij in de les onver-
wacht de beurt kan krijgen. Daar kom je 
achter via lesobservaties en gesprekken. 
Dus is de oplossing simpel: elke docent 
houdt er nu rekening mee en geeft hem 
nooit onverwacht de beurt.”

Alle ouders vinden hun kinderen  
speciaal.
“Terecht! Vandaar dat ze van hun 
mentor op het HVC veel aandacht en 
begeleiding krijgen. En als een leerling 
- in welk leerjaar dan ook - echt speciale 
zorg nodig heeft, dan kunnen ze op het 
zorgteam rekenen en vertrouwen.”

Leraarcoach op HVX
Links op de foto zit  Annelien Jonkman, zij is én leraar 
wiskunde én coach van een groep van zestien HVX-leer-
lingen.  “Mijn functie heet ‘leraarcoach’, die naam past 
bij de manier waarop HVX in elkaar zit. Het onderwijs is 
anders dan anders, dus daar past ook een andere bege-
leiding bij. Als leraarcoaches helpen wij bij de leerstof 
wanneer dat nodig is. Plannen is een heel belangrijk 
aspect bij HVX. Omdat wij willen dat de leerlingen 
zelfgestuurd werken, begeleiden wij ze dagelijks met 
plannen, motiveren, evalueren (wat heb je gedaan, wat 
kan nog beter). Zo leer je als HVX-leerling om te gaan 
met de vrijheid die ons onderwijs biedt, je ‘leert leren’ en 
stap voor stap je leerdoelen te bereiken.
Ik vind het mooi om te zien hoe ‘mijn’ zestien leerlingen 
groeien. Als leraarcoach wil ik bereiken dat elke HVX-
leerling een diploma haalt op het best passende niveau, 
van vmbo-kader tot gymnasium. Tegelijk bouwen wij als 
leraarcoaches aan de eigenwaarde van leerlingen. En aan 
saamhorigheid, want leren, dat doe je ook samen, met 
elkáár.”
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 Zorgcoördinator
“We hebben hier op het HVC een 
zorgteam en ik ben ‘de spin in het 
zorg-web’,” vertelt zorgcoördinator 
Patricia Lampe. “Wanneer bijvoorbeeld 
een brugklasser niet lekker in zijn vel 
zit en daar met de mentor niet helemaal 
uitkomt, dan kan hij of zij gewoon bij mij 
binnenstappen. Dat is overigens het grote 
verschil met de basisschool: leerlingen 
kunnen hier zelf aangeven of ze extra 
ondersteuning nodig hebben. Natuurlijk 
hebben we vaak overleg met de mentoren 
en de teamleiders, daarin horen we van 
hen bijtijds of een leerling wat extra zorg 
kan gebruiken. Ook ouders kunnen mij 
inseinen. Omdat we alle nieuwe brug-
klassers met hun ‘oude’ basisscholen 
bespreken, weten we al in een heel 
vroeg stadium of leerlingen extra onder-
steuning nodig zullen hebben. Kortom: 

als zorgcoördinator ben ik er alert op om 
hulpsignalen te ontvangen. En binnen 
het zorgteam zoek ik daar dan 
de juiste mensen bij die tot 
actie over kunnen gaan.”

Jij werkt hier al meer 
dan tien jaar!
“Het fijne van ons werk 
vind ik, dat je echt hulp 
kunt bieden. Ons zorgteam 
is gewend om ‘out of the 
box’ te denken, we willen 
gewoon het beste voor de 
leerlingen, die staan voor 
ons centraal. Daarom kan 
er kan vaak méér hulp 
en begeleiding geboden 
worden dan leerlingen of 
ouders denken.”

Orthopedagoog
“Het werk van mij lijkt op dat van mijn collega Dennis 
(redactie: zie de pagina hiernaast),” vertelt Mascha van 
Dijk-Vonk. Als orthopedagoog maakt zij deel uit van het 
zorgteam van het HVC. “Maar vergeleken met Dennis 
houd ik me vooral bezig met de sociaal-emotionele 
problematiek van individuele leerlingen. Denk bijvoor-
beeld aan een leerling die vertrouwelijk één op één met 
een volwassene wil praten. Wanneer je je als leerling 
veilig en prettig voelt binnen de school, gaat het leren 
makkelijker. Daar richt ik mij op. Als het nodig is, kan 
ik ook onderzoek doen. Naar capaciteiten en/of intelli-
gentie bijvoorbeeld. En naar dyslexie, ik ben namelijk 
ook de dyslexie-coördinator. Een uitdagende klus.”

Uitdagend, hoezo?
“Het begeleiden van leerlingen vraagt altijd extra 
inspanningen van de docenten. En die hebben het al zo 
druk! Daarom begeleid ik de docenten, zodat de leer-
lingen ondanks hun dyslexie optimaal kunnen pres-
teren in de klas. Bovendien zorgen de dyslexiecoaches 
op dit gebied ook nog eens voor extra ondersteuning. 
Dyslexie is één van de items die spelen in mijn werk. 
Er zijn er natuurlijk meer. Wat ik belangrijk vind, is dat 

docenten weten hoe ze met bepaald gedrag 
van een leerling om 
moeten gaan. Om dat 
voor elkaar te krijgen 
stel ik een hande-
lingsplan op. Past 
een docent de aan-
wijzingen in zo’n plan 
goed toe, dan vallen 
leerlingen vaak nau-
welijks op tussen hun 
klasgenoten. Want dat 
is wat je als leerling wil: 
gewoon lekker meedoen 
op school. Daar mogen 
mijn collega’s en ik voor 
zorgen.”

‘Wat leerlingen en ouders 
willen, dat willen wij ook:  
de állerbeste begeleiding’



HET
GEBOUW Hier ben 

je welkom 
Eén, twee, drie gebouwen naast 
elkaar vormen samen één Herbert 
Vissers College. Toch is het geen 
grote ‘leerfabriek’. Integendeel, je 
voelt je er snel thuis. Laten we binnen 
een kijkje nemen.
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Met aan je linkerhand de fietsenstalling loop je één van de schoolpleinen op. ‘Ingang mavo’ staat er boven die deur, daar gaan we als eerste naar binnen. 
Zo! Meteen een heleboel kluisjes, met vrolijk gekleurde deurtjes. “Ik stop mijn jas er altijd in, plus de boeken die ik even niet nodig heb,” zegt een jongen die juist bezig is met zijn broodtrommeltje. “En ik gebruik het dus ook voor mijn brood en drinken. Handig hoor, iedereen 

heeft hier een eigen kluis.”

1



Drie gebouwen

Op het HVC zitten zo’n 1750 leerlingen. We 

zagen het al aan het mavo-bordje boven de 

deur: iedere afdeling heeft zijn eigen gebouw. 

En elk gebouw zijn eigen sfeer. Je hebt het 

moderne, groene vmbo-gebouw dat aan de 

Noorderdreef staat. Dan het T-gebouw waarin 

vooral de mavo en HVX zitten en als derde de 

Beurtschipper, dat noem je ook wel het ‘havo-/

vwo-huis’. Verdwalen op het HVC is onmogelijk, 

want de gekleurde bewegwijzering is duidelijk.
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DorpsschoolDaar komen we rector Uldrik Speerstra tegen, hij gaat 

de trap op, naar zijn kantoor in het T-gebouw. “Een van 

mijn voorgangers noemde het HVC een ‘dorpsschool’. 

Dat klopt nog steeds wel. Het HVC is kleinschalig, elk 

onderwijstype heeft een eigen gebouw binnen één 

grote school. Brugklassers voelen zich hier snel thuis. 

Tegelijk heb je op deze brede school als leerling ook het 

voordeel dat je gemakkelijk van de ene afdeling naar 

de andere kunt overstappen. Van havo naar mavo, of 

van vmbo naar mavo... het kan zonder dat je naar een 

andere school hoeft. Je kunt op je eigen, vertrouwde 

HVC blijven.’’

Nieuw: HVX
Naast de kantoren van onder andere de rector en de admi-nistratie vinden we HVX, dat is de nieuwste afdeling van deze school. Hier geen echte lokalen, maar allerlei verschil-lende werk- en studieruimtes. “HVX-leerlingen krijgen niet echt klassikaal onderwijs,” vertelt Lynn Wams, een van de leraarcoaches van HVX. “Je werkt hier in je eigen tempo en op je eigen niveau. Zelf je studie plannen en samenwerken met anderen, dat vinden wij belangrijk. Intussen gaat het er natuurlijk wel om dat iedere HVX-leerling straks een diploma haalt. Wélk diploma, van vmbo-k tot gymnasium, dat ligt aan je capaciteiten.” Lees verder... ▶

3
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Het rondje HVC zit erop. De dorpsschool van toen is groter 
gegroeid en het onderwijs is met zijn tijd meegegaan. Maar 

gezellig is het nog steeds op het Herbert Vissers College!

Huiselijk: havo-vwo

In de Beurtschipper zie je overal bijzondere 

schilderingen en heel veel planten en 

gezellige zithoekjes. Kort geleden is dit deel 

van het HVC flink opgeknapt en het ziet er 

nu top uit. “Het is hier huiselijk, gezellig, 

dat vinden de leerlingen ook,” vertelt 

Mayeta Hukom, de teamleider havo/vwo 

onderbouw. “En tegelijk wordt er gewoon 

hard gestudeerd. Sommige brugklassers 

komen hier vanuit de basisschool binnen 

met een dubbel advies. Het is bijvoorbeeld 

de vraag of het straks havo of vwo wordt. 

In de samenstelling van de brugklassen 

houden we daar rekening mee. Maar zodra 

ze uit de brugperiode zijn, in het derde jaar 

dus, dan is het wel duidelijk. Dan heeft elke 

leerling een havo- of een vwo-route.” 
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Rust: mavo
Weer een trap verder zitten we op de mavo-verdieping. Als we hier 
en daar in de lokalen loeren, zien we dat leerlingen en docenten 
rustig met elkaar aan het werk zijn. In het ene lokaal legt een 
docent iets uit, bij een andere les zien we leerlingen in groepjes 
iets bespreken en in weer een ander lokaal wordt een toets 
gemaakt. Dan klinkt de zoemer... Pauze!
Even later staan enkele leerlingen bij de catering in de aula een 
gezond broodje uit te zoeken. Maar je kunt ook aan hoge tafels of 
op lage banken je eigen brood opeten. “4-3! Laatste minuut!” Of 
een potje tafelvoetbal spelen. “Zitten, chillen en door de ramen 
naar buiten kijken... dat kan ook.” Vier jongens nemen de pauze 
heel letterlijk en doen even he-le-maal niets.

Modern: vmbo
Aan de overkant ligt het glimmend groene, opvallende gebouw voor het vmbo. In de centrale hal zie je meteen de grote bamboehouten trap waarop leerlingen gezellig zitten te kletsen en hun telefoon checken. Rondom kijk je in lokalen waar aan robotjes wordt gewerkt, gekookt, ‘zieken’ worden verzorgd en schoonheidsbehandelingen worden gegeven. En op het Leerplein zitten de leerlingen te werken aan Engels, Nederlands of Duits. 

5
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HVC
SWINGT
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HVC

Werkweken overal
Zit je op het HVC, dan zit je ook 
regelmatig ergens anders. 
De werkweken gaan soms 
over de grens! Waar reizen 
de leerlingen heen?

1 VMBO KADER ▶ OLDEBROEK

3 MAVO ▶ LUXEMBURG3 HAVO & 3 VWO 
▶ IEPER (BELGIË)

6 VWO ▶ ROME

1 HAVO & 1-VWO ▶ LIMBURG

4 HAVO & 4 VWO ▶ BERLIJN

3 VMBO BASIS EN KADER 
▶ ARDENNEN (BELGIË)

2 CAMBRIDGE COURSE ▶ UK

1&2 VMBO BASIS ▶ HAARLEM

2 VMBO BASIS ▶ VELUWE
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Onderwijs vinden we heel 
belangrijk en daar horen ook allerlei 
vrolijke, creatieve, interessante, 
leerzame, lollige  en culture 
activiteiten bij.  Want leren is leuk!

1 MAVO ▶LEERSUM

 HVC MUSIC
“Een gezellige avond met optredens van leerlingen en 
docenten, dát is HVC Acoustic. Met muziek en poëzie. 
Unplugged. Dat klinkt toch hartstikke leuk?” Muziek-
docent Huub Walter vertelt enthousiast over de akoes-
tische avond. “Zelf zal ik ook meedoen, misschien om 
collega’s of leerlingen te begeleiden die iets willen 
zingen. En om op piano een stukje jazz te spelen. Ik 
verwacht veel verschillende muziekstijlen en instru-
menten op HVC Acoustic.”

NIGHT OF THE TALENTS
Naast deze akoestische avond is er op onze school 
ook elk jaar de Night of the Talents. De ene na de 
andere band krijgt speelminuten op het podium, het 
is onze eigen The Voice of HVC.

BRUGKLASBAND
Er is een extra leuke manier om snel te wennen aan  
je nieuwe school! De eerste weken van het schooljaar 
kun je je inschrijven voor de audities van de Brug-
klasband. Wie weet, sta jij straks te swingen met 
andere eersteklassers. Brugklasband of niet, sowieso 
heeft iederéén op het HVC in de onderbouw  
wekelijks muziekles.

FEEST
Het HVC Kerstgala is 

wereldberoemd in de 
hele Haarlemmermeer. 
Het wordt elk jaar rond 

half december gehouden 
in De Rustende Jager 
in Nieuw-Vennep. De 

spetterende kerstparty 
is voor leerlingen van 
de bovenbouw en zij 
organiseren het feest 

ook, samen met enkele 
medewerkers.

KLEURWEKEN
Twee keer per jaar staat het rooster op z’n kop. 
In die twee ‘Kleurweken’ zijn er voor alle leer-
lingen bijzondere excursies, buitenschoolse 
activiteiten, sportdagen.

BIJZONDER: BRIDGEN
Op het HVC kun je uit allerlei talentvakken kiezen, zoals Beeldende Kunst,  

Sport & Lifestyle, Koken, Grafi-media/design, Bridge en-nog-veel-meer.  
Via introductielessen maak je kennis met de diverse vakken  
en daarna bepaal je je keuze. Wat blijkt? Bridge blijkt vaak  

gekozen te worden! Grappig, want veel mensen denken  
bij bridgen toch gauw aan ’50-plus’. Ten onrechte.



STERK IN
TECHNIEK

ONDERWIJS
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‘Schone’ techniek
Met het project Sterk Techniekonderwijs willen we 
bereiken dat méér leerlingen straks kiezen voor een 
technisch beroep. Dat gaat niet vanzelf, die aantrek-
kingskracht van techniek komt van twee kanten. Het 

Waar denk je aan bij ‘techniek’? Aan robotica misschien, 
robots kunnen ons leven een stuk makkelijker maken. 

Misschien denk je aan lassen, aan bouwen. Of aan 
logistiek, of aan ICT, aan computers. Techniek is overal 

om ons heen. Techniek ontwikkelt zich, het Herbert 
Vissers College ontwikkelt mee. Samen met allerlei 

bedrijven in onze regio. Daarom nemen onze leerlingen 
steeds vaker een kijkje bij bedrijven in ‘Groot-Schiphol’. 

onderwijs, zoals het Herbert Vissers College, gaat 
zorgen dat techniek aantrekkelijk wordt voor jongeren. 
En van de andere kant zal het bedrijfsleven meer aan-
haken bij het onderwijs. Bedrijven in Nieuw-Vennep 
en omgeving stellen zich daarom open voor jongeren. 
Vanuit het HVC kun je bijvoorbeeld stage lopen bij die 
bedrijven. 
Leuk om te weten: in de wijde omgeving van Nieuw-
Vennep (‘Groot-Schiphol’, Haarlemmermeer, Bollen-
streek-Noord) is eigenlijk geen gebrek aan personeel in 
de sector ‘harde techniek’. Wél is er een groeiende vraag 
naar de meer ‘schone’ kant van techniek. Je moet dan 
denken aan logistiek, ICT en Schiphol. Dat is de reden 
dat onze school goede contacten heeft met CTS, een 
groot bedrijf in distributie en logistiek.

Schone handen en toch 
technisch goed bezig

Leren op locatie, 
bij CTS bijvoorbeeld
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WERK IN 
UITVOERING
Het project Sterk  
Techniekonderwijs ont-
wikkelt zich snel. Terwijl 
dit magazine gemaakt 
werd, waren we met 
diverse bedrijven in 
gesprek. Er zullen 
inmiddels dus méér 
bedrijven zijn waar 
leerlingen van het HVC 
praktijkervaring kunnen 
opdoen. 

Techniek is overal
Op het vmbo kennen we al PIE (produceren, installeren, 
energie) en BWI (bouwen, wonen, interieur); dat zijn 
echte techniek-richtingen. Maar de wereld verandert. 
Kies je nu bijvoorbeeld op het vmbo voor Z&W (zorg en 
welzijn) of voor E&O (economie en ondernemen), dan 
heb je óók met techniek te maken. Denk aan robotica: 
zorgrobots worden steeds belangrijker in de zorg. En 
kijk eens wat een logistiek er allemaal komt kijken 
bij een webshop: de hele logistieke afhandeling van 
bestellen tot afleveren. Zonder techniek (hard, zacht, 
digitaal, schoon) staat heel Nederland stil. Als jij straks 
mee wil doen in die wereld, dan kun je nu op het Herbert 
Vissers College al veel leren. 

Leren in de praktijk
Steeds vaker gaan we leren op school combineren 
met leren op locatie (bij een bedrijf ). Dat is leuk én 
leerzaam, want zo maak je in de praktijk mee wat je 
op school hebt geleerd. Dat doen we door stages voor 
vmbo- en mavo-leerlingen. Of door op school eerst een 
paar lessen aan een onderwerp te besteden en dán op 
bezoek te gaan bij een bedrijf. Zo brengen vmbo- en 
mavo-leerlingen een bezoek aan CTS in Nieuw-Vennep. 
Op school leer je over logistiek en bij CTS zie je wat dat 
werk in de praktijk echt is. Stel je doet een bestelling 
bij een webshop... Hoe komt het pakje bij jou thuis? 
Wie werkt daaraan? Of gaat alles met robots? Waar 
komt het pakje vandaan? Allemaal vragen die je na een 
bedrijfsbezoek aan CTS opgelost hebt! Tijdens de lessen 
had je je al in de theorie verdiept. En bij CTS zie je hoe 
logistiek in de praktijk werkt. 

Schone handen en toch 
technisch goed bezig



JOUW
EIGEN

MENTOR

Super
mentor!

Voor de mentoren op het HVC begint het mentorschap 
al vóór de grote vakantie. Je kunt gerust zeggen dat 

een mentor een soort ‘superdocent’ is. Laten we
kennismaken met zo’n mentor. 

Voor sommige ouders en leerlingen van groep acht 
begint de middelbare school al heel snel. “Veel ouders 
en leerlingen willen al voordat ze bij ons op school zijn 
begonnen, weten wanneer ze bijvoorbeeld de boeken 
kunnen ophalen. En dat nog voor de zomervakantie!” 
lacht Paul van den Helder. Hij is één van de brugklas-
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IN GESPREK
Het belangrijkste waarmee meneer Van den 
Helder zijn mentorleerlingen in het eerste 
jaar geholpen heeft? “Plannen!” antwoorden 
Jochem en Esperanza meteen. Esperanza: 
“We leren om voor onszelf een goede tijdsin-
deling van de week te maken. Ik vond dat in 
het begin wel lastig, maar nu gaat het steeds 
beter.” “Ik steek bijvoorbeeld meer tijd in de 
vakken waar ik slechter in ben en minder tijd 
in de vakken die goed gaan,” licht Jochem 

zijn manier van plannen toe. 
Naast het plannen vinden de twee het min-
stens zo belangrijk dat de mentor leert ‘dat 
iedereen in de klas aardig tegen elkaar is’. 
Ze prijzen hun mentor om zijn geduld, luis-
terend oor en oprechte interesse. “Als ik een 
geheimpje zou hebben, dan zou ik dat tegen 
meneer Van den Helder kunnen zeggen,” 
vindt Jochem. “We kunnen onze mentor echt 
vertrouwen.”

En dat hij niet zo snel boos wordt, is volgens 
Esperanza ook een goed punt: “Heb je je 
huiswerk niet af, dan wordt onze mentor niet 
snel boos. Hij zegt eerder ‘Joh, niet zo handig 
dat je het niet af hebt’. ” 
Eigenlijk zouden Esperanza en Jochem later 
allebei wel mentor willen worden. “Het lijkt 
me leuk om met kinderen te werken.” Ze zijn 
het helemaal met elkaar eens. 

mentor begeleidt. Is het schooljaar na het kamp en de 
introductieweek écht van start gegaan, dan begint het 
serieuzere werk voor de mentor. “Vanaf die tijd werken 
we aan studievaardigheden zoals hoe je je agenda 
gebruikt en hoe en wanneer je begint met leren voor de 
toetsweek.” 

Kansklas
In zijn kansklas zitten leerlingen die kunnen door-
stromen naar vmbo-kader of mavo. “Zo rond de  
herfstvakantie gaan we de route bepalen. Daarbij vind 
ik het echt het allerbelangrijkste dat een kind gelukkig 
is. Of dat nou op het vmbo of vwo is. We zijn namelijk 
een brede school, dus er zijn volop mogelijkheden om te 
groeien. Ik hoop dat ik er als mentor voor kan zorgen dat 
de sfeer in de klas fijn is, dat je je veilig voelt om fouten 
te kunnen maken en dat je er prettig werkt.” 

Mentor - Ouder - Leerling 
Paul van den Helder, die naast mentor ook docent 
geschiedenis is, zorgt er samen met het hele docen-
tenteam voor dat ouders vanaf het begin van het 
schooljaar bij het HVC betrokken worden. “We starten 
met een informatieavond waarop we het team voor-
stellen en uitleggen waar we voor staan. Op het HVC 
voeren we op de mavo MOL-gesprekken (Mentor-, 
Ouder-, Leerling-gesprekken), dat zijn ouderge-
sprekken mét de leerling erbij. De mentor en ouders 
kunnen namelijk nog zulke mooie dingen bedenken, het 
is de leerling zelf die het uiteindelijk moet doen.” 
Maakt de mentor daarnaast nog tussentijds afspraken 
met individuele leerlingen over bijvoorbeeld het 
huiswerk, dan brengt hij de ouders daarvan altijd even 
op de hoogte. 
En niet onbelangrijk: ouders zijn van onschatbare 
waarde als chauffeurs bij het jaarlijkse kerstritueel! “De 
eersteklassers zingen dan kerstliedjes voor mensen in 
verzorgings- en verpleegtehuizen. Dat vind ik een goede 
traditie. Mooi dat ‘mijn’ mentorleerlingen 
 daaraan meedoen.”

mentoren. “Maar ik begrijp het wel: het is spannend 
om op een nieuwe school te beginnen. Zowel voor de 
leerling als de ouders.” 
En dus voorziet hij als mentor zijn toekomstige men-
torleerlingen maar al te graag van antwoorden voor een 
flitsende start van de kansklas die hij al zo’n zes jaar als 
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HOE DIGITAAL IS HET 
ONDERWIJS NU? 

Op havo, vwo en HVX 
gebruiken de docenten 
en leerlingen al volop 
iPads. Vanaf dit schooljaar 
werken alle leerlingen in 
de eerste vmbo-klassen 
met een laptop. Dat 
betekent dus dat de 
meeste leerlingen nu veel 
gebruikmaken van iPad of 
laptop. 

ZIJN ER DAN GEEN 
BOEKEN MEER?

Je boekentas zal absoluut 
lichter zijn! Maar boeken 
vormen nog steeds een 
belangrijke bron van 
informatie. En ze leveren 
je allerlei leuke oefenstof. 
De combinatie van twee 
werelden – digitaal en 
‘ouderwets’ papier – geeft 
het beste resultaat en 
maakt je studie afwis-
selend. 

MAG MIJN TELEFOON 
AAN ONDER DE LES?

In principe niet. Toch kan 
de docent je af en toe 
vragen om je smartphone 
aan te zetten, want het 
is natuurlijk een handig 
instrument vol apps. 
Die zijn soms goed te 
gebruiken tijdens de les.

ZIJN ER COMPUTER-
LOKALEN?

Vaste computers, een 
flinke rij in een lokaal of 
in de mediatheek, zie 
je steeds minder op het 
HVC. We doen ze niet 
weg, hier en daar vind je 
nog pc’s. Want het is net 
als met boeken: alle mid-
delen hebben hun eigen 
kracht. Sommige leer-
lingen vinden het bijvoor-
beeld prettig om rustig, in 
de mediatheek achter een 
pc (met een lekker groot 
scherm!) een toets te 
maken, opdrachten uit te 
voeren of iets na te lezen. 

WELKE LAPTOPS OF
IPADS GEBRUIKEN WE?

Ga naar www.hvc.nl, zoek 
op ‘iPad’ of op ‘laptop’ 
en je vindt alle informatie 
over prijzen, kortingen, 
types en dergelijke.

HVC GAAT 
DIGITAAL

Op het HVC 
maken we steeds meer gebruik 

van nieuwe, digitale leermiddelen. 
Hoe zit dat? En wat vinden 

de leerlingen ervan?
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Vragen, Antwoorden &
  Meningen over digitaal
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Vragen, Antwoorden &
  Meningen over digitaal

BOEK OF DIGITAAL?

Yorick (12) 
IPAD-GEBRUIKER
“Ik zit in de HVX-klas en 
daarin werken we alleen 
maar met de iPad. Ik heb 
nog wel een rugtas mee 
hoor,”, wijst Yorick naar zijn 
schouders. “Maar zonder 
zware boeken.”

Henky (13)
LAPTOP-GEBRUIKER
“Met boeken kan ik me 
beter concentreren dan 
met de iPad. En er kan 
geen batterij leeg raken 
waardoor je niet verder 
kunt.” 

Daniek (13)
IPAD-GEBRUIKER
“Het fijne van de iPad 
vind ik dat je niet zo veel 
hoeft te schrijven en dat 
je iets snel kunt opzoeken, 
bijvoorbeeld via Google 
Translate.”

Niné (14)
LAPTOP-GEBRUIKER
“Lekker bladeren en aan-
tekeningen op papier 
maken, daar neem ik 
graag mijn boeken voor 
mee naar school.” 

Chenoa (14)
IPAD-GEBRUIKER
“Ik kan sneller typen dan 
schrijven, dus ja: ik werk 
het liefst met de iPad. Ik 
denk dat ik daarmee ook 
het best op de toekomst 
ben voorbereid.” 
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Sport 
op het 

HVC

SPORT



Op het HVC hoef je niet stil te zitten. Genoeg gymlokalen, 
buitensportlocaties en enthousiaste docenten! Tussen twee LO-lessen 
door vertelt docent Rick van Nunen over bewegen en sporten.
“Jongeren willen bewegen. Prima! En wij sturen dat. 
Wij zorgen ervoor dat ieder kind op zijn of haar niveau 
kan sporten en bewegen. Voor de een leggen we de lat 
wat hoger dan voor de ander. En als het even niet lukt, 
dan helpen de leerlingen elkaar. Samen sporten geeft 
gewoon ontzettend veel plezier.”

Gymzalen genoeg
“Ik geef op alle afdelingen les, van vwo tot vmbo. Voor 
al die klassen hebben we veel accommodaties. In de 
Beurtschipper bijvoorbeeld: twee prima gymnastiek-
zalen en zelfs een eigen fitnessruimte. In het nieuwe 
gebouw aan de Noorderdreef staat ook een moderne 
gymzaal met een klassieke indeling. En even verderop 
hebben we ook de beschikking over deze grote gym-
nastiekzaal in de Estafette.”

“Er is op het HVC heel veel te doen op sportgebied. Zal 
ik eens een opsomming geven? Sportdagen in de intro-
ductieweek, zo leer je elkaar meteen beter kennen. 
De sporttalentklassen; danslessen; de mavo-sportklas 
voor brugklassers die gek zijn op sport; voor havo en 
vwo is BSM (bewegen, sport en maatschappij) een 
eindexamenvak. Op de klimmuur in de Estafette geven 
we de leerlingen uitdagende klim-lessen, en echt, 
na oefening én door elkaar te helpen, durft iedereen 
omhoog te klimmen. Ik moet niet vergeten het kick-
boksen te noemen en de lessen Freestyle Gymnastic 
in de Vespohal. Had ik de strandsportdag bij Langevel-
derderslag al genoemd? En natuurlijk gaan we bij goed 
weer naar buiten. We gebruiken de velden van FC VVC 
en KIOS, hier vlakbij. Niet alleen om te voetballen en 
te hockeyen, ook om allerlei  
onbekende balsporten te doen. Zo komt elke leerling 
tijdens zijn jaren op het HVC wel een leuke sport 
tegen. Sport en bewegen is fun,  je hele leven lang!
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◀ Rick van Nunen is één van de negen  
docenten lichamelijke opvoeding  op het HVC.



Bart Klootwijk (35) trok in 2002 de deur 
van het Herbert Vissers College achter 
zich dicht met een vwo-diploma op zak. 
Nu staat hij al negen jaar voor de klas, 
sinds dit jaar voor groep 8 van ’t Joppe 
in Nieuw-Vennep. Hij kijkt terug op een 
leuke tijd op het HVC.

“Op het HVC had ik veel vrienden, onder 
andere van het voetbal. We verzamelden 
onder de trap en in de aula, waar we pauzes 
en tussenuren doorbrachten met kaarten. 
Het HVC was op fietsafstand van huis, 
dus ik kon gemakkelijk afspreken met 
vrienden. Het was een onbezorgde tijd.’’ 
Het vwo doorliep hij met redelijk gemak. 
Met uitzondering van het vierde leerjaar: 
“In dat jaar waren er docenten die mij 
motiveerden om er wat harder aan te 
trekken. Ik vond die persoonlijke aan-
dacht prettig.’’ Hij herinnert zich vooral 
zijn wiskundeleraar die probeerde het 
beste uit zijn leerlingen te halen. Als Bart 
een zeven voor een toets scoorde, was dat 
‘matig’. Terwijl een andere jongen een 
groot compliment kreeg voor eenzelfde 
cijfer! “Zo probeer ik nu ook op de basis-
school les te geven. Door vrolijk voor de 
klas te staan, maar ook door op een posi-
tieve manier hoge verwachtingen voor de 
meeste leerlingen uit te spreken. Elk kind 
vertrouwen geven dat ze het op hun eigen 
niveau goed kunnen doen. Zo haal je het 
beste uit de leerlingen.’’ 
Wanneer leerlingen van zijn groep 8 om 
advies vragen, adviseert hij zeker het HVC. 
“Prima onderwijs voor bijna alle niveaus 
en lekker in het dorp.’’

HVC 
motiveerde 

Bart om harder 
te werken

LINDA, BART 
& MAXIME 

kijken terug op leuke HVC-tijd

NÁ HET  

HVC
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Ze staan nu zelf voor de klas in Nieuw-Vennep. 
Maxime Touw (25, rechts op de foto) geeft les aan 
groep 1/2 van de Antoniusschool en Linda Geerlof 
(34) aan groep 3 van de Ark. Ze stappen even terug 
in de tijd met hun bezoek aan het Herbert Vissers 
College waar ze hun vwo-diploma haalden. 

De twee kijken terug op een leuke middelbareschooltijd. 
Een tijd met veel vriendinnen, een geweldige schoolreis 
(Linda ging naar Praag en Maxime naar Rome), maar 
ook een tijd van hard werken. Linda: “Ik had een periode 
moeite met Latijn. De docente gaf toen na schooltijd 
extra uitleg. En verder was ik best een brave leerling.’’ 
Maxime knikt instemmend. Ook zij heeft weinig pro-
blemen gehad op het HVC.

Tijdens hun middelbareschooltijd maakten ze de keuze 
om zelf voor de klas te gaan staan. Linda wilde graag met 
kinderen werken. In haar vrije tijd paste ze vaak op en 
hielp bij een knutselclub. Maxime wilde nog even als 
luchtverkeersleider werken, maar belandde toch in de 
baan waar ze als zesjarig meisje al van droomde: juf op 
de basisschool.
Op het HVC leerden ze allebei dat een goede sfeer in 
de klas belangrijk is om te kunnen leren. “Het was een 
veilige plek waar je vragen mocht stellen en fouten 
maken.’’ In hun eigen klassen proberen ze dat ook voor 
elkaar te krijgen. Maxime: “Verder is het onderwijs 
moeilijk vergelijkbaar. Op de middelbare school mogen 
ze best eisen stellen en dat gebeurde op het HVC dan 
ook.’’ Linda: “Mijn eigen kinderen, ik heb er vier, zou ik 
gerust naar deze school sturen.’’

‘Het was een veilige plek’
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Interessante berichten, leuke weetjes en  
koele cijfers over het Herbert Vissers College.

SNEL LEREN!
Op het HVC kun je ‘versnellen’. Dat 
betekent dat je samen met je vakdocent 
een versnelde leerroute uitstippelt 
richting het examen. Het kan op elke 
afdeling, van vmbo tot vwo. Leerlingen 
doen het meestal omdat ze in een 
bepaald vak uitblinken. Een voorbeeld: 
in 4 vwo ben je hart-stik-ke goed in 
geschiedenis. Je overlegt met je geschie-
denisdocent en samen maken jullie een 
programma richting het examen. Dat 
eindexamen geschiedenis doe je dan al 
in 5 vwo! Zo heb je in het examenjaar (6 
vwo) méér tijd voor de andere vakken.  

Of je kunt alvast wat colleges volgen op 
het hbo of de universiteit.
Het afgelopen schooljaar deden 41 leer-
lingen (mavo 10, havo 6 en vwo 25) een 
versneld examen. En: alle 41 slaagden!

 Wist je dat…
• schoolcateraar Vital 4 Skool zorgt voor lekkere 

én gezonde hapjes, drankjes en broodjes in de 
pauze?

• je alle informatie, rooster, huiswerk, rapportcijfers 
etc. in Magister kunt vinden en dat iedereen zijn 
eigen, persoonlijke inlogcode heeft voor Magister?

• het HVC een eigen YouTube kanaal heeft?
• Ad Blokker (zie foto) één van onze trouwe en 

geliefde conciërges is die hier al tientallen jaren 
werkt? 

• iedere leerling voor vijftien euro per jaar een eigen 
kluisje heeft voor boeken en andere waardevolle 
spullen? 

• bijna alle kunstwerken in de gangen, aula’s en 
andere ruimtes gemaakt zijn door leerlingen?

• alle HVC leerlingen (en hun ouders!) gratis gebruik 
kunnen maken van Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint, etc.) op tablet, pc en/of laptop?

• je allerlei cijfers en info over het HVC vindt op de 
vergelijkingssite van de VO-raad, Vereniging van 
scholen in het voortgezet onderwijs: 

 www.scholenopdekaart.nl ?
• op het HVC alle lessen 50 minuten duren en een 

blokuur 2 x 50 minuten?

1 7 4 5  LEERLINGEN
7  RICHTINGEN 

vmbo basis, vmbo kader, mavo, 
havo, HVX, atheneum, gymnasium
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FEITEN & 
WEETJES

Brugklaskamp
Op een nieuwe school wil je elkaar 
snel leren kennen, des te leuker 
is het tijdens de lessen en in de 
pauzes. Tijdens het Brugklaskamp 
gaat dat zeker gebeuren! Aan het 
begin van het schooljaar gaan 
brugklassers en hun docenten 
eropuit. Met allerlei leuke activi-
teiten vliegen die dagen voorbij. 
Gezellig!



JONG & OUD
De leeftijd van de docenten 

is mooi verdeeld:

Huiswerk kun je leren
HUISwerk, dat hoef je niet altijd thuis te maken. 
Sommige leerlingen vinden het prettig om op school, 
onder begeleiding hun huiswerk te maken. Op het HVC 
kan dat onder andere via ‘ExTra’. Dat is een organisatie 
van oud-leerlingen van het HVC die huiswerkbege-
leiding geven. Zie www.extra-trainingen.nl
Sowieso besteden alle mentoren van de brugklassen 
extra aandacht aan leren leren en huiswerk maken. 
Bovendien kunnen mavo-leerlingen de mavo-huis-
werkklas volgen en hebben havo en vwo hun eigen 
huiswerkkamer. Ook goed om te weten: na elke school-
vakantie ben je huiswerkvrij!

Wie was…
…Herbert  
Vissers? 
In 1961 kreeg Nieuw-Vennep 

een christelijke ULO (vergelijkbaar 
met mavo nu). Een van de oprichters 

was Herbert Vissers. In Nieuw-Vennep 
en ver daarbuiten stond hij bekend als een 

echte ondernemer. Hij vond het belangrijk dat 
de arbeiders die in Nieuw-Vennep woonden goede 

scholing kregen. Herbert Vissers was al in 1910 begonnen 
met zijn eigen bedrijf Vicon (‘Vissers Constructie Nieuw-
Vennep’). Zijn school én zijn bedrijf zijn beide groot 
geworden. De ULO groeide uit tot het Herbert Vissers 
College en de landbouwmachines van Vicon worden  
nu in  meer dan 80 landen verkocht. Herbert Vissers  
wist van aanpakken!

SCHOOLBOEKEN
In de zomervakantie worden jouw schoolboeken 
voor het nieuwe schooljaar op je huisadres bezorgd. 
Brugklassers krijgen alle informatie over die boe-
kenservice tijdens de introductiemiddag in juni. 
Wil je nu al weten hoe dat zit? 
Kijk op www.hvc.nl en zoek op ‘schoolboeken’.

NAMENS 
ALLE OUDERS
Sandra Vervaart (50) is één van de tien 
ouders die in de ouderraad zitten. “Vier 
of vijf keer per jaar hebben wij overleg 

met de rector. Elk onderwerp kan ter 
sprake komen, zoals samenwerking met 

bedrijven, Kurzweil, communicatie tussen 
ouders en school. We houden het zakelijk; het gaat 

nooit om personen, daar is de ouderraad niet voor. Ook 
organiseren we thema-avonden voor ouders met onder-
werpen als ‘puberbrein’, ‘media en jongeren’, ‘verslaving’. 
Tevens is de ouderraad aanwezig bij de diverse (infor-
matie-)avonden en tijdens de diploma-uitreikingen. Ikzelf 
ben sinds vorig jaar ook nauw betrokken bij HVX.
Ruim drie jaar geleden ben ik na een oproep in de 
ouderraad gestapt. Ik zou nu zelf graag een oproep 
willen doen. We zijn altijd op zoek naar nieuwe ouders, 
maar op dit moment is er geen vertegenwoordiging van 
ouders vanuit het vmbo. Dus: zit uw kind op het vmbo en 
wilt u graag meepraten over het wel en wee op het HVC, 
meldt u zich dan aan (ouderraad@hvc.nl). 
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ouder dan 
 55 jaar

45-55
jaar

35-45
jaar

jonger dan
35 jaar



GOED 
NIEUWS 

voor iedereen die 
straks op het HVC 

wil beginnen. Onze 
examenresultaten 

waren weer 
goed! Heel veel 

leerlingen haalden 
hun DIPLOMA.  

Het (mooie) slaag-
percentage van 

schooljaar 2018-
2019 op een rij:

MAVO

97%

VMBO 
Basis

100%

VMBO 
Kader

99%

HAVO

84%

VWO

98%




