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Welkom bij Hofstad Mavo Havo
Hofstad Mavo Havo is een leuke school met iets meer dan 525 leerlingen 

in Den Haag. Je kunt met de bus, tram of op de fiets makkelijk naar school 

komen. Wij vinden het belangrijk dat wij samen met jou al je talenten 

ontdekken. 

Je kunt met een Havo-, TL/Havo-, TL- en Kader/TL-advies 

op Hofstad Mavo Havo terecht.

Naast je gewone rooster bepaal jij op Hofstad Mavo Havo tijdens 

de wekelijkse keuze-uren met welke vakken je aan de slag gaat.

Zo neem je de regie over je eigen toekomst!



Keuze-uren
Bepaal tijdens de keuze-uren zelf aan 

welke vakken je extra aandacht wilt 

besteden. Dit kan bestaan uit extra uitleg 

voor een vak of uit het krijgen van 

verdieping. Tijdens de projecturen 

ga je op een leuke manier aan de slag 

met een bepaald project dat jouw 

interesse heeft. Zo neem je de regie 

over je eigen toekomst.



Hofstad Mavo Havo
Kader-TL-brugklas (kansenklas)

Coaching voor alle leerjaren

Heb jij een kader/TL-advies gekregen op de basisschool, dan kom je bij ons 

in de kader/TL-klas. Hierbij krijg je les op TL-niveau en kan je doorstromen 

naar klas 2TL.

Op Hofstad Mavo Havo begeleiden we je met ons team tot en met

je diploma-uitreiking. Zo heb je wekelijks een gesprek met je mentor 

en krijg je tĳdens de coachingsuren individuele begeleiding of begeleiding 

in kleine groepjes. Tijdens deze gesprekken is er aandacht voor jouw 

persoonlijke situatie en je schoolresultaten.



Wereldtaal
Je kunt tijdens je keuze-uren ook kiezen 

voor een wereldtaal, bijv. Spaans, 

Chinees, Frans en Duits.



Hofstad Mavo Havo
vmbo-TL-opleiding

Mentorkwartier

Hofstad Mavo Havo heeft de TL-opleiding. Deze opleiding duurt 4 jaar en 

bereidt je voor op een vervolgopleiding op de havo of op een van de vele 

MBO-opleidingen.

Na het behalen van het TL-diploma kan je ook doorstromen naar een 

Havo-bovenbouw.

Je krijgt een eigen mentor. Dit is eigenlijk de juf of meester zoals je gewend 

was op de basisschool. Als er iets is wat je wilt bespreken, kun je altijd naar 

je mentor. Je hebt twee keer per week een mentorkwartier. Je kijkt dan met 

elkaar naar de successen: wat ging er goed en waar heb je eventueel nog 

hulp bij nodig. Daarnaast kijk je ook samen naar de planning en het huiswerk.



Brugklaskamp
Aan het begin van het schooljaar ga 

je gezellig met 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, avondspel en de 

Challenge Run. De brugklasleerlingen 

vinden dit erg leuk!



3 GOUDEN SCHOOLREGELS

In de TL/Havo-brugklas werk je op Havo-niveau en volg je 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 krĳg je voor elke toets een cĳfer op TL- én op Havo-niveau. 

Door de beoordeling op twee niveaus kunnen we samen kijken waar je talenten liggen 

en op welk niveau je de volgende stap kunt gaan maken.

Blijkt in de TL/H-brugklas al dat je aan de Havo-normering voldoet, dan kun je na het 

eerste leerjaar de overstap maken naar klas 2 Havo. 

Om het gezellig op school te houden, hebben we 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 maar niet 
    zichtbaar of hoorbaar is.

3. Eten en drinken doen we in de aula en beneden in de hal.

Hofstad Mavo Havo
TL/Havo-opleiding



Gescheiden pauzes
Wen rustig aan de school door pauzes te 

houden met leeftijdsgenoten. Klas 1 en 2 

hebben namelijk andere pauzes dan de 

bovenbouwklassen. Tijdens schooltijd zijn 

leerlingen in school of op het schoolplein.



Studiebegeleidingsklas

Heb je van de basisschool een Havo-advies gekregen, dan start je in onze 

Havo-klas. Deze opleiding duurt 5 jaar en bereidt je voor op een 

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

De boeken, lesstof en toetsen zĳn gelĳk aan het Hofstad Lyceum. 

Na 3 Havo stroom je samen door naar klas 4 Havo op Hofstad Lyceum. 

We hebben een nauwe samenwerking met het Hofstad Lyceum dus we 

zorgen voor een goede doorstroming vanuit 3 Havo naar 4 Havo.

Ben je gemotiveerd en wil je het beste uit je opleiding halen? Dan kun

je 3x per week op de maandag-, woensdag- en donderdagmiddag bij de 

Studiebegeleidingsklas (SBK) onder begeleiding rustig je huiswerk maken. 

Hofstad Mavo Havo
Havo-opleiding



Kennismakingsmiddag
Als jij je bij ons voor de brugklas hebt 

aangemeld, kom je begin juli al kennismaken 

met de school, de docenten en je nieuwe 

klasgenoten tijdens de kennismakingsmiddag. 

Een leuke en ontspannen middag met veel 

sport en spel en een gezamenlijke maaltijd 

op het schoolplein als afsluiting.



HMH-Sports - gratis naschoolse sport

Wat wil jij graag worden?

Hofstad Mavo Havo heeft voldoende sportfaciliteiten in en rondom 

de school. Zo kun je vier middagen in de week deelnemen aan gratis 

naschoolse sportactiviteiten. Dus heb jij altijd al eens willen leren Freerunnen? 

Of ben jij de dunkkoning van het basketbalveld? Kom dan gerust na schooltijd 

naar de sporthal. Ook voor zaalvoetbal en de ADO Den Haag 

VO-Voetballeague ben jij bij Hofstad Mavo Havo aan het juiste adres.

Wil je later een baan in het bedrijfsleven, aan de slag in de zorg of je 

handen uit de mouwen steken in de techniek? Welke kant jij ook op 

wilt gaan, wij staan voor je klaar om je te begeleiden. Zo organiseren we 

de Bliksemstage in klas 1 en 2, krijg je in leerjaar 3 een sectorgerichte 

stage en ga je in leerjaar 4 je droom in praktijk brengen tijdens een beroeps-

gerichte stage. 



Hofstad Mavo Havo pluspunten
ü Leuke, kleine school met onderwijs op TL- en Havo-niveau.

ü Hoog slagingspercentage.

ü Keuze-uren waarop je zelf bepaalt welke vakken je krijgt.

ü Coachingsuren met persoonlijke begeleiding van je mentor.

ü HMH-Sports met gratis naschoolse sporten als freerunnen, basketbal 

    en (zaal)voetbal.

ü Mogelijkheden om door te stromen naar een hoger niveau.

ü Gratis WiFi.

ü Brugklasleerlingen krijgen een Chromebook om thuis en op school 

     op te werken.



Open Dag en Informatieavond

Open Dag en Informatieavond in de spotlights

In verband met de Coronacrisis is het op het moment van drukken van deze 

gids helaas nog onduidelijk of onze Open Dag en Informatieavond door 

zullen kunnen gaan. Houd onze website en Instagram-account goed in de 

gaten voor actuele informatie!

Open Dag
Zaterdag 23 januari 2021 10:00-13:00 uur

Informatieavond
Vrijdag 5 februari 2021 19:30-20:30 uur

Wil je ook de Open Dag of de Informatieavond op de op de rode loper 

beginnen, en kennismaken met ons team van enthousiaste leerkrachten?

Dan moet je zeker op een van de kennismakingsmomenten langskomen.

We kunnen je dan van alles vertellen over de school, maar jij kunt ook zelf 

je vragen stellen. We zien je graag op de rode loper!

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen of wil je weten hoe je je 
voor onze school kunt aanmelden? Neem dan contact op met 

S.Dispa 070-3971541 of dpa@hofstadmavohavo.



Albardastraat 25
2555 XP Den Haag
Tel. 070 397 15 41

info@hofstadmavohavo.nl
www.hofstadmavohavo.nl

hofstadmavohavo

facebook.com/HofstadMavoHavo


