
Daarom 
Havo

Hoger algemeen voortgezet onderwijs, dat volg je op   
de havo. De havo op het HVC is een overzichtelijke en gezellige 

afdeling, waar je meer dan welkom bent! Vanaf de brugklas werk  
je toe naar je havo-examen. En wat ga  jij daarna ondernemen?  

Op onze havo zet jij de  eerste stappen in jouw toekomst.

HAVO   

HAVO, met de O 
van ondernemen



Kansklas 
Stel, je komt op het 
HVC met een gemengd 
advies: ‘Zeker weten we 
het nog niet, het kan mis-
schien havo of misschien 
mavo zijn’. Op veel mid-
delbare scholen moet je 
dan toch kiezen, maar op 
het HVC kun je geplaatst 
worden in een kansklas 
voor mavo/havo. In deze 
klas krijg je les op het 
hoogste niveau (havo) en 
toetsen we op een iets 
lager niveau. Het wordt 
sowieso een spannend 
en uitdagend jaar. 

Welkom op 
de havo!
◀ Pim Nieuwenhuizen is leerjaarcoördinator 
van 1-havo. "Elke leerling die hier binnenkomt is 
uniek. Op de havo zetten we in op ondernemer-
schap. En dan 'ondernemen’ in de breedste zin 
van het woord. Dus: niet alleen op economisch 
gebied, maar ook richting culturele, creatieve of 
maatschappelijke zaken. Elke havo-leerling heeft 
wel iets van ondernemerszin in zich!"

Op het HVC kun je Bewegen, 
Sport en Maatschappij (BSM) 

als eindexamenvak kiezen. 

Welke vakken?
   Kijk je naar het rooster van iemand die nu in het eerste jaar van de  

  havo zit, dan krijgt hij of zij deze vakken:
AARDRIJKS-

KUNDE
BIOLOGIE ENGELS        FRANS  GESCHIE-

DENIS 
GODSDIENST HANDVAAR-

DIGHEID
LICHA-
MELIJKE 
OPVOEDING

MEDIA &
ONDER-
NEMEN

MUZIEK NEDER-
LANDS

NIEUWE 
MEDIA

REKENEN TEKENEN WISKUNDE TALENTKLAS 
NAAR 
KEUZE

Talentklas
In de onderbouw volg je naast je ‘gewone’ 
vakken een talentklas. Voor die uren kun je 
kiezen uit de volgende vakken: bridge, beel-
dende kunst, sport & lifestyle, podiumkunst, Ita-
liaans of film. Zo ontdek je op een leuke manier 
waar jouw talenten liggen. 

“Ik had het nooit verwacht, maar ik merkte dat ik 
beeldende kunst echt tof vond,” vertelt een  

leerling. "We hebben zelfs een expositie  
georganiseerd op school." 

Snel naar je 
diploma

In het vierde jaar kun je in bepaalde 
vakken al versneld examen doen. Zo heb 
je in het vijfde, het examenjaar meer tijd 

voor een extra vak of voor een ander, 
moeilijker vak. Versneld examen wordt 
meestal gedaan in de vakken Engels, 

Nederlands of wiskunde. 

Eén havo, 
vier profielen

Straks in de bovenbouw kies je  
voor een profiel. Dat klinkt nu  

nog héél ver weg. Nieuwsgierig 
welke profielen er zijn? Je kunt 

kiezen uit...
• Natuur & Techniek

• Natuur & Gezondheid
• Economie & Maatschappij

• Cultuur & Maatschappij
Welk profiel jij gaat kiezen? Maak 

je daar nu nog maar niet druk over, 
ga eerste maar eens lekker van start 
in de brugklas. De mentoren en de 

decaan zullen je vanaf de tweede 
klas helpen bij de keuze voor het 

juiste profiel.

Misschien ga je wel verder 
in natuur en techniek?
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Heb je vragen over 
de havo? Die kun 

 je mailen aan: 
p.nieuwenhuizen@hvc.nl



Snuffelen
Bedrijven in de omgeving krijgen steeds meer 
belangstelling voor het Herbert Vissers College. 
Logisch, omdat de ondernemers van de toe-
komst en de werknemers van straks nú nog hier 
op school zitten. Wij leggen graag de verbinding 
tussen school en bedrijfsleven! In de onderbouw 
van de havo krijg je de kans om met snuffelstages 
al een kijkje achter de schermen te nemen. Dat 
helpt jou vast en zeker met je toekomstplannen.

Leren leren
Leren, hoe doe je dat eigenlijk? Per vak hebben we 

op de havo ‘leerwijzers’. Tijdens de mentoruren 
besteden we aandacht aan het ‘leren leren’. En ook 

de vakdocenten helpen je. We snappen dat het 
een grote stap is van de vertrouwde basisschool 

naar deze grote middelbare school. Hier wordt op 
een andere manier geleerd, er zijn andere vakken 

en de aanpak van het huiswerk is anders.
Geen paniek, voor hulp en steun kun je altijd bij je 

mentor terecht!

Studeerkamer
Vanaf 15.15 uur tot 16.30 uur staan op maandag, woensdag en donderdag de deuren 
van de Studeerkamer open voor leerlingen die hier hun huiswerk willen maken. Een 
grote groep leerlingen maakt gebruik van deze mogelijkheid. In de Studeerkamer werk 
je in alle rust aan je huiswerk onder toezicht van een ervaren medewerkster. Zij checkt 
elke middag of alle leerlingen er ook echt zijn, zo niet - dan neemt ze even contact op 
met thuis.  Wist je dat alle leerlingen die het afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt 
van de Studeerkamer over zijn gegaan naar de volgende klas? Een mooie kans dus voor 
wie een rustige huiswerkplek nodig heeft. 
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