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Op de helft

De dagen worden al weer langer en de tweede 
rapporten zijn reeds uitgereikt. Het einde van het 
schooljaar komt wat dichterbij, maar is nog niet 
in zicht. Er moet door velen nog hard gewerkt 
worden voor de overgang en in de bovenbouw 
voor de examens. Toch is er ook tijd voor andere 
activiteiten.

Na het lezen van dit magazine ga je je misschien 
zelfs afvragen of op het Huygens nog wel les 
wordt gegeven in vakken als Nederlands, Engels 
en rekenen. De leerlingen volgen zoveel 
bijzondere workshops en doen mee aan allerlei 
sportieve evenementen. Ook stages, projecten 
en werkdagen maken de schooltijd interessanter 
en je leert er een heleboel van.

Op het Huygens vinden wij het belangrijk dat 
iedereen het beste uit zichzelf weet te halen. 
En ook wat leren betreft gaat het goed. 96% 
van de leerlingen is vorig jaar met een diploma 
van school gegaan en kon terugkijken op een 
hele leuke tijd. In dit magazine vertellen nieuwe 
leerlingen over hun eerste ervaringen, en oud 
leerlingen over hun examen.

Als je het leuk vindt kan je foto‘s, tekst of 
tekeningen inleveren voor het volgende nummer.
Veel lees- en kijkplezier.
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Op het Huygens College
Huygens leek een hele leuke school, de open dag was best  
wel vet! Mijn ouders vonden het een leuke school, maar wel 
ver. Ten slotte ben ik me gaan inschrijven en nu zit ik erop.
De eerste dag was spannend. We zaten in de kantine met 
ouders en leerlingen. We werden naar aparte klassen gestuurd 
en ouders mochten niet mee! De meester legde ons uit van 
klas naar vak en het was best leuk. 

De volgende maand zaten we in een ander lokaal en we 
hadden een andere docent, meester Hafid M’Rabet. Hij geeft 
Frans aan leerlingen en hij is nu onze vaste meester. Ik zit 
namelijk in klas 1B, een hele leuke klas. In de zomervakantie 
(dus toen ik naar Marokko ging), kreeg ik een hele grote 
doos met een aantal boeken erin. Het waren Techniek, 
Biologie, Frans, Wiskunde deel 1 en 2 en nog een aantal 
boeken. En ook werkboeken, heel veel. Het zijn namelijk 
boeken van Van Dijk. We hadden ook een blad met spullen 
die je moest meenemen naar school en het zijn: 2 pennen, 
2 potloden van HB, 1 liniaal van 15 cm of een geodriehoek, 
2 gummen (maar ik heb er 1 mee), 1 lijm en ik heb ze 

Rekenen, hele leuke juf, wel makkelijk samen! Gym 
was saai, vond het niet leuk en deed niet mijn best. Ik ben 
iemand die van sport houd, maar deze les was niet leuk! 
Rekenen, ja, ik ben iemand die van rekenen houd en die het 
goed kan. Af en toe ben ik druk. NL vind ik heeel soms leuk, 
maar meestal vind ik taal niet leuk. Nou, bij de tekenles was 
het ook leuk. En juf zei dat ik goed me best deed, maar dat 
vond ik niet. PS: juf vond dat ik mooi kon tekenen. Dat vond 
ik ook niet. 
Maar ja, wat moet ik nog meer vertellen. Weet ik niet, maar 
oké! De eerste dag was het zo leuk en warm. We hadden al 
kennis gemaakt met kinderen enzo. Maar ja, ok, nu gewoon 
straf. Ik kan me nu niet concentreren, lukt gewoon niet. 
PFFFF! M&M is saai, maar soms is het leuk. Ik klets ook 
vaak, maar ik ga leren om niet zoveel te kletsen (hoop ik). 
Meester vindt me volgens mij heel storend, maar echt waar: 
Sorry! Ik was mijn boek vergeten. Heb geen reden en het 
spijt me heel erg! 
Frans is leuk, maar ik kan totaal niet lezen en schrijven. 
Schande!!! Dans is super leuk, net als joga. ICT is echt echt 
echt saaaaai: zo saai om eerlijk te zijn! Engels is tot nu toe 
1 van mijn lievelingsvakken! Wiskunde vind ik totaal leuk, 
maar de lessen van dat boek zijn echt saai. Steeds hetzelfde 
en hele saaie lessen. Ik ben iemand die graag lacht, maar 
soms lach ik ook te te te veel. En dat vind ik zelf ook niet 
goed!
Sorry meester, volgende dag ga ik me boek niet vergeten. 
Hopelijk.                                                                  Esmanur  (1B)

Interview Samir (oud Huygens leerling)
Examen schooljaar 2014-2015

Ik kwam Samir dit schooljaar weer tegen op de gangen van 
het Huygens College. Hij is op zoek naar een stageplaats en 
wil dit graag bij juf Semur op het Huygens gaan doen. Hij 
kon haar niet vinden en had dus wel even tijd om te vertellen 
hoe het examenjaar voor hem was en wat hij inmiddels is 
gaan doen.

Wanneer wist je dat je was geslaagd?
‘Het was erg spannend of ik wel zou slagen. Ik dacht eigenlijk 
dat ik gezakt zou zijn, of in ieder geval moest herkansen. 

zoals voetbaltoernooi. We deden een parcourtje en onze 
groep had gewonnen, en ook met voetbal. En we krijgen 
ook trainingspakken. Die hebben we gepast en toen hebben 
ze de pakken besteld. We hebben ze nog niet, maar ze 
komen wel.
Binnenkort krijgen we een SO over Engels en rekenen. 
Engels ben ik best wel goed in, het is ook best makkelijk. 
We hebben al veel opdrachten gemaakt, dus weten wel al 
best veel. En rekenen is ook makkelijk, maar het wordt wel 
moeilijker. En we hebben pas 1 les gehad, dus weten we 
nog niet zoveel daarvan. Maar we hebben allemaal rekenen 
op de basisschool gehad, dus daarvan weten we wel veel. 
Dat was mijn verhaal over deze school (Huygens).

Quinty (1B)

Ik ben Quinty. Ik ben 12 jaar en zit op het Huygens College. 
Het is hier erg leuk. De meesters/juffen geven goed les. 
Soms zijn ze streng, maar dat moet ook wel. De lessen zijn 
leuk. 
De tweede dag hadden we een sportdag. We hadden veel 
lol. We moesten voetballen met rokjes en door tunnels kru-
ipen, skippyballen en touwklimmen. Ik zit in de sportklas. 
Een keer per week op donderdag gaan we ergens heen op 
de fiets. Deze week gaan we naar Osdorp op de fiets en 
dan gaan we daar iets doen met water. Ik hoop dat het leuk 
wordt. De eerste keer gingen we nergens heen, want het 
regende. Dus toen gingen we in de gymzaal dingen doen, 

....tot het einde.

In het begin krijg je 
heel veel nieuwe indrukken. En 

als je van het Huygens af bent, kijk je 
terug. Leerlingen, oud en nieuw, 

vertellen hier over hun 
ervaringen.

Foto: Lex Banning Foto: Lex Banning

allemaal van Action, een schaar. Eten mag je zelf weten en 
niet in de klas eten, alleen maar fris water. En toen begon 
het allemaal. De school was begonnen. Telefoon mocht niet 
meer aan, anders wordt het afgepakt. We kregen ook een 
rondleiding en het zijn gezellige klasgenoten. End.    
Asmae (1B)

Foto: Lex Banning
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Voor het schoolexamen stond ik op het randje, gemiddeld 
een 5,5. Ik kon het dan ook niet geloven toen ik de juf me 
telefonisch vertelde dat ik was geslaagd. Mijn moeder zei 
zelfs: ‘Nee, dat kan niet!’. Ik heb de juf weer teruggebeld.’

Hoe heb je leerjaar 4 ervaren?
‘De examenweken waren erg stressvol. Er was veel spanning, 
het is toch het moment van de waarheid. Dat is het moment 
dat je het moet gaan doen. Bij MA en Ne had ik een goede 
spanning, want in deze vakken ben ik goed. Bij Bi en Ak 
was het meer spanning omdat die het gaan beslissen. 
Uiteindelijk was ik een van de drie in de klas met een 
voldoende voor Ak. Door de spanning ben ik extra goed 

lening, totaal iets anders. Ik heb me gelijk na de vakantie 
aangemeld en na een week volgde de intake en toen kon ik 
de volgende dag beginnen. Ik volg de versneld traject klas. 
Dan kan ik de hele opleiding in 2 jaar doen in plaats van in 
3 jaar. Ik kwam op het idee deze opleiding te doen door mijn 
zus. Zij heeft deze opleiding ook gevolgd en doet nu MA op 
het HBO.’

Hoe gaat het op school?
‘Het gaat goed. Het is echt iets voor mij. We hebben pas een 
examen over ‘Personen-  en Familierecht’ gehad. Ik heb de 
uitslag nog niet, maar het ging wel goed. Mijn lievelingsvak 
op het Huygens was MA. Dit vond ik ook het makkelijkste 
vak, voor mijn SE had ik een 7,4. Dit vak sluit het meest aan 
bij deze opleiding.’

Samir’s tip voor de examenkandidaten: Bereid je goed voor!        

gaan leren, meer dan ooit. Vooral in de meivakantie. Ik heb 
nog nooit zoveel geleerd, serieus. In leerjaar 4 is de sfeer 
anders dan in de overige jaren. Je merkt dat het examen 
eraan komt. Je gaat wat meer, niet veel meer, je best doen. 
Leraren blijven het herhalen. Dat helpt wel om het vol te 
houden.’

Welke vervolgopleiding ben je gaan doen?
‘Voor het examen was ik aangenomen op de sportacademie 
in Amsterdam. Ik had een sporttest gedaan en een gezond-
heidsverklaring gegeven. Na de vakantie ben ik van gedach-
te veranderd. Kan ik hier wat mee? Vind ik het echt leuk? 
Ik vind het wel leuk, maar ik kan er niet zoveel mee. Na het 
MBO kan je nog geen gymdocent worden, alleen assistent. 
Voor gymdocent moet je nog doorleren.
Nu zit ik op een andere school, het ROC Gare du Nord 
(MBO College Noord) en ik doe daar juridische dienstver-

Interview Kaoutar (oud Huygens leerling)
Examen schooljaar 2014-2015

Voor het examen heb ik niets geleerd. Ik heb de 
boeken niet open gedaan. Ik ben namelijk heel lui. 
Ik heb hier ook niet over gestresst. Ik zou het niet 
erg hebben gevonden om te zakken. 
Het examen was makkelijker dan gewone toetsen. 
En ik ben zo dus toch geslaagd. Na de diploma 
uitreiking ben ik naar vriendinnen gegaan. Maar 
omdat het ramadan was, konden we niet zoveel 
doen. Het was warm en alles was uitgedroogd. De 
volgende dag ben ik ’s avonds wel uit eten gegaan 
met familie en vrienden.

Ik zat eerst op een hoger niveau en had hiervoor 
waarschijnlijk ook wel kunnen slagen. Ik had VMBO-T /
HAVO advies. Als ik op het Huygens was gezakt, 
was ik naar MBO niveau 1 gegaan, nu ga ik naar 
niveau 2. Toen het bericht kwam dat ik was geslaagd, 
was ik buiten met mijn moeder. De juf belde rond 
twee uur. Ze klonk heel blij, dus toen wist ik het wel. 
Ik ging schreeuwen. Ik was sowieso heel blij.

Het begon met een toetsweek, dan het CSPE (Centraal 
Schriftelijk en Praktisch Examen), daarna het Cen-
traal Examen. In het totaal duurde het 3 weken. Het 
belangrijkst vond ik de toetsweek. Je moet het doen 
met de kennis die je al hebt uit de voorgaande jaren. 
Ik vond het heel  makkelijk. Het gevoel dat na deze examens 
alles over is, heeft ervoor gezorgd dat ik het heb volgehouden. 
Het was sowieso een kort jaar. Alles ging zo snel. In leerjaar 
3 heb je het gevoel dat je nog op het Huygens zit. In leerjaar 
4 denk je alleen maar aan het examen en aan een nieuwe 
start op een andere school. 

Ik ga naar het MBO-verkoper mode. Er zijn niet zoveel  

opleidingen op niveau 2. Ik heb het bij een vriendin                
nagevraagd en zij zei dat je in deze richting makkelijk naar 
niveau 3 en 4 kan gaan. Ik heb het gekozen omdat dit in 
deze richting zo snel mogelijk gaat. En met deze opleiding 
heb ik binnen 2,5 jaar een diploma. Het is een opleiding 
detailhandel met verdieping in de mode. Ik ben al helemaal 
aangenomen op mijn nieuwe school. Ik moet alleen nog een 
kopie van mijn cijferlijst, diploma en een foto inleveren. Ik 
wil heel graag HBO gaan doen.  Ik weet nog niet welk HBO. 
Ik moet eerst met de tijd meegaan, misschien kom ik nog 
iets tegen wat ik niet had verwacht.

Ik concentreer me nu iets meer op school, maar mijn 
motivatie staat nog steeds op nul. Leuk op school zijn de 
kinderen, vooral het gelach. Elke dag lach je, elke dag gebeurt 
er wel iets. Daarvoor ga ik naar school. Het heeft wel tot 
gevolg gehad dat mijn niveau wat lager is dan ik kan. Juf 
van Hal helpt op het Huygens met kiezen. Ik heb het haar 
niet gevraagd, want ik wist het al. Maar anders was ik wel 
naar haar toegegaan.
 Tip: Vooral niet stressen, doe alsof je examen een normale 
toets is zoals in leerjaar 2. Ik heb er wel spijt van dat ik niet 
goed geleerd heb. Nu voelt het diploma alsof ik het niet echt 
heb verdiend. Nog een tip: Doe goed je best en maak er een 
mooi jaar van.

In het begin krijg je 
heel veel nieuwe indrukken. En 

als je van het Huygens af bent, kijk je 
terug. Leerlingen, oud en nieuw, 

vertellen hier over hun 
ervaringen.



Onderwijs op het Huygens

PSO
Praktische Sector Oriëntatie

Onderwijs op het Huygens

PSO
Alle leerlingen van leerjaar 1 en 2 volgen 
PSO-lessen. In het programma staat het doen 
centraal. Leerlingen zijn praktisch bezig en 
proeven aan de vaardigheden die nodig zijn 
om het onderwijs in de verschillende sectoren 
in de bovenbouw succesvol te kunnen volgen. 
Op basis van eigen ervaringen kan er dan 
een betere keuze gemaakt worden voor een 
bepaalde sector.

In leerjaar 1 maken  leerlingen kennis met 
mediavormgeving, techniek, toerime, photoshop, 
veldwerk biologie en  voeding&beweging. 
In leerjaar 2 volgen de leerlingen ICT, fashion, 
techniek economie en toerisme.

Tijdens de lessen photoshop kregen de leerlingen 
een opdracht om een foto van zichzelf te 
plaatsen in een leuke, mooie situatie. Situaties 
waren onder andere tropenstranden, luxe 
villa’s maar ook naast bekende personen 
zoals bijvoorbeeld Messi of Chris brown. Het 
was best wel een moeilijke opdracht omdat 
iedereen heel geconcentreerd bezig moest zijn 
om hun foto ‘uit te knippen’ en vervolgens weer 
te ‘plakken’ in de gewenste situatie. 

door meester Schütt

Damian  (1A)

Chaimae (1C)

Divine (1A) met Chris Brown

Marcella (1B) met KayNidal (1B)
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Damian (1A) met Martin Garrix
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Kunst op het Huygens

In de onderbouw worden de 
vakken dans, drama, muziek en beeldende 

vorming aangeboden. Deze lessen worden aangevuld met 
bezoeken aan exposities en voorstellingen. Op de jaarlijkse kunst-

dag worden workshops gegeven door professionele kunstenaars, bij-
voorbeeld workshops breakdance, dj-mix, cheerleading, zang. In leerjaar 3 

volgt het examenvak Culturele- en Kunstzinnige Vorming (CKV), 
waarin aandacht wordt besteed aan 

verschillende kunstdicsiplines

Rembrandthuis bezoekt 
het Huygens

Ieder jaar gaan de tweedejaars naar het huis waar 
Rembrandt heeft gewoond aan de Jodenbreestraat 
bij het Waterlooplein. Rembrandt had een grote 
collectie schilderijen, prenten, rariteiten en andere 
kunstvoorwerpen. Het huis wordt nu gebruikt als 
museum waarin deze collectie wordt tentoongesteld.

Naast een rondleiding door het museum volgen 
de leerlingen een workshop etsen. Deze workshop 
wordt ook op scholen zelf gegeven. De rondleiding is 
vervangen door een filmpje waaraan ook Huygens 
leerlingen hebben meegewerkt. Ook dit jaar heeft 
het Huygens het Rembrandthuis voor een paar 
klassen ontvangen. 

Kunst op het Huygens

De Kunstdag is een 
jaarlijks terugkerend evenement 

op het Huygens waarin leerlingen op 
één dag schitteren. In workshops door 

professionele kunstenaars 
bereiden ze zich voor op een 

presentatie. 
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Kunst op het Huygens Kunst op het Huygens

EEN SHOW VOOR EN DOOR EERSTEJAARS IN THEATER DE KRAKELING 2014

http://huygens-college.nl/onderwijs/kunsteducatie/kunstprojecten.html
Bekijk de show zo vaak je wil! De film duurt 17 minuten.

Donderdag 16 april 2015 was de voorstelling 
Snickers in Space. Wij gingen met de 
klas naar het theater De Krakeling. Toen 
ik binnen kwam in De Krakeling kreeg ik 
een kaartje van een alien. Mijn moeder en 
zus kwamen kijken. Toen de voorstelling 
begon gaven mijn kleren licht en nog veel 
meer dingen gaven licht, dat vond ik gaaf.

Het leukste vond ik het begin toen de 
kinderen gingen dansen, want het zag er 
leuk en grappig uit. Het was grappig dat 
Yasmin Mohammed in het gezicht sloeg, 
hihi. En toen de acteurs en nog een paar 
mensen een roos kregen. Maar waarschijnlijk 
hebben een paar mensen hun roos 
weggegooid.                            Andelisha (1F)

Bekijk alle foto‘s en een film over de making-of van de voorstelling op de website van het Huygens College:
http://huygens-college.nl/onderwijs/kunsteducatie/kunstprojecten/snickers-in-space.html

Snickers in Space 
Het Huygens 

College is in 2011 begonnen 
met het maken van theater met 

eerstejaars. En sindsdien maken 
deze leerlingen ieder jaar hun eigen 
show met veel dans, muziek, film en 

acteerwerk. Ook dit jaar zijn ze weer bezig 
om alle dansjes en teksten te oefenen en het 
decor en de kostuums te maken. De docenten 

beeldend, dans en muziek werken met 
Bekijk ‘t samen. De show wordt in jeugd-

theater de Krakeling opgevoerd voor 
alle eerstejaars, hun ouders en 

belangstellenden uit de 
buurt. 

Volgende voorstelling:
2 juni 2016

14.30 - 15.30 uur

14       Huygensschoolmagazine  FEBRUARI  2016     Huygensschoolmagazine  FEBRUARI 2016          15



Kunst op het Huygens

In Metropolis 
West gingen leerlingen van 

het Huygens College op zoek naar 
organisaties, bedrijven en mensen in de 

buurt van de school waar ze meer van wilden 
weten. Onder begeleiding van Bekijk ‘t maakten de 

leerlingen korte reportages, na het volgen van lessen in 
interview-, camera- en montagetechnieken.

Het is de tweede keer dat dit project is gedaan. Eerst 
kregen de leerlingen een paar voorbereidende lessen 
op school waarin ze veel hebben geleerd over camera-
standpunten en interviewtechnieken. Buurtbewoners 
zijn met de leerlingen op pad gegaan.Hierbij waren 

ook een paar filmmakers en een cameraman. 
Deze hadden goede tips tijdens het filmen. 

De filmpjes zijn allemaal te zien op 
de website.

Kunst op het Huygens

Bekijk alle filmpjes van klas 2F en 2G op:  www.metropoliswest.nl

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt 
door de financiële bijdrage van Stadsdeel 
West en Fonds 21.

Met dank aan: Rianne, Sandra, Vi, René, 
Vi, Tima, Machteld, Michiel, Claudia, 
Luc, Jelle, Lisa en Ida.

Nabil en Admir (2F) bij Ajax Business Associates.

Lenisha en Sabrina (2G) bij Kinki Kappers.

Adriana en Oumaima (2G) bij Elka‘s Fashion.

Zahra en Hakima bij Vluchtelingen.

                                                                                              
Kinki Kappers, Peperwortel, Dansgezelschap Leine Roebana, Jutka en 
Riska, Ettaki Gym, Tennisclub Kattenlaan, Elka‘s Fashion, Hollandsche 
Manege, Vluchtelingen, Ekoplaza, Bloemsierkunst Flora, Hotel Abba en Hotel 
Amadi, Dance and Diversity, Ajax Business Associates, Marqt, Kinkerbuurt-
school, Ten Katemarkt (groente en fruit), Vondelgym, ‘t Blauwe Theehuis.

Het Streetartmuseum is een openlucht museum voor 
graffiti. In opdracht van het museum zijn al zo‘n dertig 
muurschilderingen gemaakt in Geuzenveld-Slotermeer. 
Het museum wil haar ‘collectie‘ uitbreiden naar Oud-West 
en de eerste muur die ze hiervoor hebben uitgezocht 
staat tegenover het Huygens College. 

GRAFFITI

Wij zijn benaderd door de oprichter van het museum, Anna 
Stolyarova met de vraag of leerlingen geïnteresseerd zijn in 
workshops calligraffii. Dat is graffiti waarbij je letters tekent 
(kalligraferen betekent ‘mooi schrijven‘). En dat leek ons gelijk 
heel erg leuk. 

Zo kwam het dat de kunstenaars die de muur hebben beschilderd, 
op school zijn geweest. In de grote pauzes van zowel onder- als 
bovenbouw kon iedereen zijn naam laten tekenen. Dat was hard 
werken voor MataOne en Teamblazer. Teamblazer heeft ook 
nog aan alle eerstejaars een workshop gegeven tijdens een les 
kunsteducatie beeldend. Met speciale pennen werden er hele 
fraaie teksten en tekeningen gemaakt. 

De leerlingen mochten ook meedenken over de teksten voor de 
muur. Het thema is De Toekomst. Seyma (1C) heeft haar tekst 
zelf bedacht en heel mooi getekend. De kunstenaars hebben 
deze megagroot gebruikt in hun graffiti. Dat is een super compliment. 
Als je goed kijkt, ontdek je nog veel meer teksten en ook de 
naam van het Huygens is op de muur gezet. 

http://streetartmuseumamsterdam.com

FILM
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Kunst op het Huygens Kunst op het Huygens

op picknicktafels

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de 
financiële bijdragen van Dienst Maatschappelijke 
Ontwikkeling (DMO), Stadsdeel West, regiegroep 
Helmersbuurt, woningcorporatie Stadgenoot, Woltjer 
Stichting.

In 2013 zijn vijf 
betonnen picknicktafels 
op het schoolplein ge-

plaatst. Het beton is grijs en 
grauw. En daar wilde de kunst-

sectie verandering in brengen. Zo 
ontstond het idee om de tafels te 
versieren met kleurrijke mozaïeken. 

Samen met Job Bisscheroux 
(http://www.bisscherouxmozaieken.nl) 

heeft de kunstsectie een plan 
gemaakt. Inmiddels zijn de ontwerpen 
klaar en zijn de steentjes op de juiste 
plek geplakt door alle leerlingen uit 
leerjaar 1,2 en 3. Een enorme klus, 

maar het resultaat mag er zijn! 
Mozaïek is heel duurzaam en 
kan tientallen jaren mooi blijven. 

We hopen er dus nog heel 
lang plezier van te 

hebben.

MOZAÏEKeen Huygens 
fotoproject in de 
buurt in 
samenwerking 
met Foam

Op 4 november 2014 opende Fenna Ulichki (gebiedsportefeuille-
houder Oud-West)  een bijzondere fototentoonstelling op het 
Huygens College in Amsterdam West. De foto‘s zijn door leerlingen 
gemaakt in de directe omgeving van de school en zijn de komen-
de jaren op groot formaat te bewonderen aan de gevels van het 
schoolgebouw.

De foto‘s zijn gemaakt door de tweedejaars van 2013-2014 onder 
begeleiding van docenten van het fotografiemuseum Foam. Iedere 
leerling heeft uit zijn of haar eigen foto‘s de beste foto gekozen 
en hier een pakkende quote bij verzonnen. De zes foto‘s aan de 
gevels zijn geselecteerd door een jury bestaande uit Marcel Feil, de 
artistiek directeur van Foam, docenten kunsteducatie, de directie, 
leerlingen van het Huygens College en buurtbewoners.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt 
door de financiële bijdrage van Dienst Maat-
schappelijke Ontwikkeling (DMO), Stadsdeel 
West, regiegroep Helmersbuurt, woning-
corporatie Stadgenoot, Woltjer Stichting

I WAS HERE
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Kunst op het Huygens
Voor het vak CKV heeft leer-

jaar 3 zich voorbereid op de voor-
stelling  Othello in diverse workshops: 

stagefight, drama, rijm & beats en hiphop 
moves. In de lessen CKV, Engels, Nederlands en 

Maatschappijleer is aandacht besteed aan de inhoud 
van het toneelstuk. Het is immers geen gemakkelijk 
stuk. De voorstelling was een flitsende tragedie vol 
adrenaline. Met de keuze voor een geheel zwarte 

cast en een witte Othello, keert ZEP-regisseur Peter 
Pluymaekers de rollen om en legt de nadruk op 

racisme en vooroordelen. Wij hebben enorm 
genoten.

OTHELLO
Liefde & Jaloezie

Othello is het verhaal 
over wat liefde, verraad 
en vooroordelen met een 
mens kunnen doen. 
Generaal Othello en de 
jonge rijke Desdemona zijn 
smoorverliefd. Ze trouwen 
in het geheim want Othello 
is een outcast. Als Othello 
zijn rechterhand Jago 
passeert bij een officiers-
benoeming is het zaad 
geplant voor een fataal 
vervolg. Jago injecteert 
Othello met het gif van de 
jaloezie en overtuigt hem 
ervan dat de nieuwe officier 
Cassio en Desdemona een 
affaire hebben.

Door een van onze redacteuren
AMSTERDAM.  In de eerste schoolweek lieten de 
derdejaars zich kennen als fanatieke en sportieve 
spelers die gaan voor de overwinning. En dat was 
gezien de prijzen zeer begrijpelijk. De winnaars 
hebben een overheerlijke taart gekregen.

Dat het een pittig toernooi zou worden, daar was van 
tevoren wel rekening mee gehouden. De wedstrijden 
werden gespeeld op het natuurgras van Sportpark De 
Eendracht in Amsterdam Nieuw-West. De organisatie 
bestaande uit de sportcrew van het Huygens had in zijn 
wijsheid besloten de jongens en de meiden ieder hun 
eigen competitie te geven. Zo speelden bijvoorbeeld de 
meiden alleen tegen de meidenteams. Kicks waren niet 
toegestaan, wat de vaart enigszins uit de wedstrijden 
haalde. 

Het meidenteam van 3K2 en de heren uit 3B1 gingen 
na een zenuwslopend toernooi doodmoe, maar 
tevreden naar huis.  Zij waren onverslaanbaar gebleven.

Derdejaars fel van start
Sport op het Huygens
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Door Tyreek (1E), Safouane (1B) en Soheil (1E)
AMSTERDAM.  De funsportdag is een 
jaarlijks terugkerend evenement in de allereerste 
schoolweek. De eerstejaars leren elkaar beter 
kennen op deze dag met veel fun, sportiviteit 
en gezelligheid.

Ik heb veel leuke dingen gedaan op de sportdag. 
Maar eerst ga ik vertellen hoe we daar zijn gekomen. 
We moesten om 8.00 uur op school zijn. Ik ten minste 
en een paar andere kinderen. Dus toen was iedereen 
er gelukkig. Ik was niet te laat gekomen. En toen gin-
gen we naar de tram lopen en stapten we ergens in. 
Maar de bus was verkeerd en dus gingen we uitstap-
pen en hebben toen de goeie bus gepakt. Toen waren 
we er en we gingen lopen naar daar. Een paar men-
sen waren er al. Ik schrok toen ik zag dat iedereen al 
sportkleding aan had. Ik ging mijn kleren aandoen 
in een hoekje. Gelukkig was ik hier de enige. Toen 
begon de sportdag en ging ik met mijn groepje naar 
de eerste opdracht.

Emir leidde ons de weg en toen moesten we zakken 
springen. Emir was drie keer gevallen, dus ik moest 
wel lachen. Ik ben gelukkig maar één keer gevallen. 
En toen was het klaar. Dus gingen we naar het an-
dere onderdeel lopen en toen zag ik mooie chickies. 
Dus gingen we een klimonderdeel doen. Ik was bijna 
gevallen. Het was klaar. Dus liepen we naar de vol-
gende opdracht en dat was niet leuk, want je moest 
door een soortige tunnel en dat was saai. En toen 
gingen we eten en de rest van de opdracht was wel 
leuk. Dus gingen we weer naar school en toen had ik 
een lekkere McFlurry gescoord. We waren uit. Einde 
verhaal.

Everybody has fun, fun, fun

Ik ging met de tram 17 naar Osdorp. Toen gingen we 
verzamelen. Toen had onze mentor ons geroepen. 
Toen had hij groepjes gemaakt. We gingen verschil-
lende spelletjes spelen. Het leukste was voetballen. 
We gingen glijden, we klommen naar boven en daar-
na moesten we de bel aanraken. We moesten in een 
springkussen een wedstrijd spelen wie als eerste heen 
en terug is. En toen gingen we eten, het was heel lek-
ker.

En toen moesten we in een zak staan en dan springen 
naar de overkant en weer terug. Toen gingen we skip-
pyballen heen en terug. En we moesten rennen in een 
poortje en er doorheen en weer terug. En we moes-
ten ook staan op een kleedje en springen wanneer ie-
mand aan het touwtje trekt. En toen waren we klaar. 
We moesten even zitten op her gras. Toen moesten 
we luisteren naar de docenten en toen hadden ze de 

winnaar gezegd en dat was klas 1B. Toen ging ik naar 
huis met de tram 17. Toen ging ik uitstappen en naar 
huis lopen. En toen ging ik iets eten en tv kijken op 
Netflix.

We waren allemaal ingedeeld in groepjes. Het eers-
te wat we deden was dat er wat mensen op een mat 
staan en dat er één moest trekken. Wie het eerst de 
finish heeft gehaald, heeft gewonnen. Uiteindelijk 
hebben we verloren.
Het volgende onderdeel was iets met een skippybal 
– hebben we ook verloren. Wij hadden nog geen pun-
ten. Daarna gingen we broeklopen. Dat was rampza-
lig. We waren allemaal gevallen en dat hebben we 
ook verloren. Daarna gingen we klimmen. Dat ging 
ook mis, omdat de ladder heen en weer bewoog. We 
hadden nog steeds geen punten. We gingen ook nog 
zaklopen. Daar hebben we helemaal gefaald. Daar-
na was er een parcours op een springkussen. Hebben 
we gewonnen! De eerste 5 punten (en 2 extra) waren 
binnen. Daarna hadden we voetbal met rokjes, zodat 
je de bal niet kon zien. Uiteindelijk was de stand 1-1. 
We kregen daarvoor 3 punten. Daarna gingen we 
naar de tunnel. Je moest door de tunnel en dan terug 
rennen en de andere persoon een high-five geven. We 
hadden volgens mij gewonnen en toen was de stand 
16 punten. Toen was de sportdag afgelopen!

Sport op het Huygens Sport op het Huygens

We gingen glijden, we 
klommen naar boven 
en daarna moesten 
we de bel aanraken.Broeklopen was 

rampzalig.
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Sport op het Huygens

hard voor gewerkt en ik hoop dat ze het nu vol weten te 
houden. Op naar de volgende groep die vanaf februari/ 
maart deze weg gaat volgen. Ook weer met Arie en 
zeker ook met mij.

Ik heb toen de stoute schoenen aangetrokken en ben 
langsgegaan. In het gesprek met Arie bleek dat hij 
steeds enthousiaster werd en hij ging meteen mee in 
dit avontuur.
   Arie Boomsma heeft, samen met mij, in een traject 
van 10 weken met deze kanjers gewerkt en dat ging 
fantastisch. De ene week ging wat beter dan de andere, 
maar toch...het ging! De groep die aanvankelijk 
onzichtbaar bleef, was in ene in de spotlights. 
Sporten tussen de BN-ers en onder begeleiding van 
Arie bleek de kinderen steeds makkelijker af te gaan. 
Ze waren steeds meer kind aan huis daar.
   Vlak voor de zomervakantie was de finish  Maar 
ik kon ze nog niet loslaten na zo’n lange pauze en 
heb besloten nog een kort vervolg aan het project te 
geven. Zeven weken hard werken en dan zijn ze oud 
en zelfstandig genoeg om de weg naar de sportschool 
te vinden. Het was kort maar heftig en met een super 
mooi einde. Ricardo van Rhijn (Ajax speler en 
ambassadeur voor Topscore) wilde heel graag in contact 
komen met deze groep en wilde de laatste training 
bijwonen/meedoen. Zo gezegd zo gedaan... Hij trainde 
mee met deze groep en was echt onder de indruk wat 
ze in die paar weken hebben bereikt. Nog een paar 
vragen na de les en uiteraard een hoop selfies en het 
project was klaar.
   Het was echt een supertof avontuur en ik ben heel 
trots op wat deze kids hebben bereikt. Ze hebben er 

Topscore fit in de Vondelgym
Door meester Leemhuis
AMSTERDAM.  Vorig jaar is een select groepje 
leerlingen uit leerjaar 2 begonnen aan een 
avontuur wat vooraf waarschijnlijk ondenk-
baar zou zijn geweest... Fitness!

Topscore was op zoek naar ‘de inactieve leerling‘. Dit 
zijn leerlingen die om uiteenlopende redenen niet 
aan sport doen. Dit kan zijn door onzekerheid, het 
niet kunnen betalen, luiheid enz. Aan mij de schone 
taak deze groep niet alleen te vinden, maar ook actief 
te krijgen. Tijdens mijn speurtocht naar de manier om 
deze groep ‘actief‘ te krijgen opende de Vondelgym 
haar deuren en het laatste puzzelstuk was gevonden. 
Arie Boomsma + Vondelgym + kids = succesformule!                          

Door een van onze redacteuren
AMSTERDAM.  Het Huygens College heeft 
twee mooie sportzalen met allerlei voor-
zieningen. De leerlingen krijgen les in uiteen-
lopende sporten. Als het weer goed is dan 
worden sportlessen in het Vondelpark gegeven. 
De lessen lichamelijke opvoeding (LO) wor-
den in leerjaar 1, 2 en 3 afgesloten met twee 
sportdagen per leerjaar.

Leerjaar        Sport per week
Klas 1  4 lesuren
Klas 2  3 lesuren
Klas 3  2 lesuren
Klas 4  2 lesuren

SPORTPLAN
In leerjaar 3 en 4 volgt de leerling geen reguliere 
les meer op school, maar ontdekt hij sporten op 
locatie van verschillende instructeurs. Er wordt  
bijvoorbeeld lesgegeven  in klimmen, Thai bok-
sen, streetdance, fitness en American football. Dit 
helpt allemaal mee om een brede algemene 
ontwikkeling  binnen  sport te krijgen.

SPORTKLAS
De leerlingen die hun sporttalent verder willen 
ontwikkelen kunnen zich inschrijven voor de 

Sport in het lesrooster
sportklas. De leerling krijgt dan één keer in de 
week 3 uur extra sport. Deze uren zullen in de 
onderbouw worden ingevuld op locaties buiten de 
school. Op deze manier kan de leerling met  
verschillende sporten kennis maken op een 
diepgaandere manier. 
De sportklas is niet alleen voor topsporters, maar 
voor alle leerlingen die graag extra willen sporten!

TOPSCORE
Dit zijn naschoolse sportactiviteiten op school met 
mede leerlingen onder begeleiding van een 
professionele trainer, en dit is geheel gratis!
Op dit moment bieden wij streetdance en 
kickboksen aan.

Sport op het Huygens
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Door een van onze redacteuren
AMSTERDAM.  In de afgelopen periode is de 
sportklas van leerjaar 2 naar een klimhal ge-
weest. 

Na een korte, maar duidelijke instructie over het dragen 
van een klimgordel en het leggen van een knoop, 
mochten onze sporters elkaar zekeren. Dat betekent 
dat de twee mensen beneden ervoor zorgen dat jij 
(de klimmer) veilig kan klimmen. Je zit met een touw 
vast en dat touw gaat helemaal naar de top van de 
hal. Die is 17 meter hoog! Dan gaat het touw over 
een katrol naar beneden en zit vervolgens vast aan de 
persoon beneden. Alles is echt super veilig.

Dan begint het avontuur. Op de wanden om ons heen 
zien we allemaal dopjes/grepen in verschillende kleu-
ren. Die kleuren zijn gekoppeld aan de moeilijkheid 
van de route. Het is dan ook de bedoeling dat je 
zoveel mogelijk één kleur aanhoudt.

Op sommige stukjes kan je eigenlijk alleen nog maar 
aan je vingertoppen hangen en red je het alleen als 
je een volledige Spiderman opleiding hebt gevolgd. 

Sportklas zoekt het hogerop 

Sport op het Huygens

Door een van onze redacteuren
AMSTERDAM.  In de afgelopen weken heeft 
een elitegroep een aantal super leuke sport-
activiteiten kunnen doen, omdat ze zich hebben 
aangemeld voor de sportklas. Het schooljaar 
was met prachtig weer gestart en dat kwam goed 
uit.  We zijn namelijk op de Sloterplas gaan surfen!

De sportklas is niet alleen voor topsporters, maar juist 
voor de leerlingen die graag extra willen sporten!

Sportklas leerjaar 2

Sport op het Huygens

Door een van onze redacteuren
AMSTERDAM.  Voor heel veel sporten is het 
heel belangrijk dat je goed kan samenwerken. 
Een voetballer die de bal niet afstaat en erop 
uit is zelf te scoren, zal de wedstrijd in zijn 
eentje niet gaan winnen. Zeker niet tegen een 
team dat wel begrijpt dat je met elf man sterker 
bent dan alleen. Ook bij individuele sporten 
moet je elkaar helpen en ondersteunen om 
tot goede prestaties te komen. Sporten doe je 
samen!

De nieuwe sportklas is behoorlijk op de proef gesteld 
in samenwerken. Iemand achter de broek aan zitten 
betekent dat je iemand aanspoort, opjaagt en goed 
in de gaten houdt. Nou, dat hebben ze in de sportklas 
wel heel letterlijk genomen. Ze gingen met z‘n tweeën 
hardlopen in één broek! Geloof mij, ze deden het in 
hun broek van het lachen. Er waren ook serieuzere on-
derdelen waarbij je het elkaar knap lastig kan maken, 
of juist makkelijker als je goed samenwerkt. Er werd 
een wiebelig parcourt afgelegd over touwen die tussen 
bomen waren gespannen. De laatste beproeving ging 
over water. En als het dan misgaat ga je koppie onder. 
Gelukkig is het een sportieve groep en bleef iedereen 
vrolijk en vol goede moed bij een tweede poging.

Samenwerken in sportklas leerjaar 1

Sport op het Huygens

Lijkt het je ook leuk om deze super activiteiten te 
doen? Meld je dan aan bij meester Leemhuis 
of juf Bongaerts. 
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tackelt iemand en het publiek gaat juichen, dan is de 
kick veel groter dan bij het voetbal (Demierro was 
ook keeper bij de jeugd van Ajax C2, red.)

Waar ben je allemaal geweest voor wedstrijden?
Duitsland en Belgie heel vaak, Texas, Miami, Roemenië, 
Frankrijk en New York, ongeveer 5 keer per jaar in 
het buitenland. We gaan dan iedere keer met ongeveer 
25 man op reis als je geselecteerd bent.

Heb je veel blessures?
Ik heb mijn arm gebroken, kniebanden gescheurd en 
schouder uit de kom

Wie is je idool?
Odell Beckham junior, hij kan echt onmogelijke ballen 
vangen.

Is het duur om mee te doen?
Contributie voor het Nederlands elftal en voor het 
team moet ik betalen en de spullen zijn ook niet 
goedkoop, alles bij elkaar wel voor 1500 euro maar je 
kunt ook tweedehands kopen. Ik zie het als een 
investering en je moet er voor gaan als je iets echt wilt!

 

American Footballplayer maakt indruk
Door Sara (1G) en Nidal (1B)
AMSTERDAM.  Veel leerlingen doen ook buiten 
school aan sport en onze schoolmagazine is 
natuurlijk de plek waar zij iets meer over hun 
favoriete sport kunnen vertellen. Deze keer 
wordt Demierro uit klas 4K1 (ICT) geinterviewd 
over zijn sport: American Football.

Hoe oud ben je?
16 jaar

Op welke basisschool zat je?
Admiraal de Ruyterschool

Welk advies had je meegekregen?
Eigenlijk HAVO maar door mijn dyslexie werd het 
uiteindelijk een kaderadvies.

Wat vind je het leukste vak op school en waarom is 
dat leuk?
ICT, ik vind games ontwerpen leuk en ook om 
research te doen naar verschillende producten.

Is het dan niet moeilijk met dyslexie want je moet 
veel lezen?
Nee, dat valt wel allemaal mee.

Waarom heb je voor het Huygens gekozen?
ICT sprak me aan en de school vond ik interessant.

Wat vind je van de sfeer op school?
Altijd leuk, de school heeft veel veranderd voor de 
leerlingen zoals een mooi schoolplein en een aula die 
opnieuw geschilderd en ingericht is.

Wat doe je in je vrije tijd?
Ik doe aan American Football en ik werk bij Domino 
Pizza.

Hoe ben je in aanraking gekomen met American 
Football?
Via mijn neef. Ik ging een keer meekijken en toen 
vond ik het interessant. Ik ging een proeftraining 
doen en toen zagen ze dat ik heel snel was. Nu speel 
ik ongeveer 25 wedstrijden per jaar in binnen en 
buitenland. Ik doe mee met het Nederlands team 
onder de 19 jaar. We zijn al twee jaar achter elkaar 
Nederlands kampioen geworden.

Is het  niet een beetje zwaar met school?
Ik kan mijn tijd goed indelen. Ik heb een schema 

op mijn kamer hangen met wedstrijden, trainingen, 
school en werk.

Op welke positie speel je.
Ik speel op verschillende posities maar meestal ben 
ik linebacker, degene die de aanvallers tackelt. Ook 
ben ik kicker en returner, dan schiet ik de bal.
Ik ben nu captain geworden, ik zorg ervoor dat mensen 
zich op hun gemak voelen in het team. Als er problemen 
zijn, dan probeer ik het op te lossen of praat met onze 
coach.

Waarom vind je American Football zo leuk?
Door de adrelaninekick. Als je op het veld staat, je 

Sport op het Huygens
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LEERLINGEN van de ICT-route helpen vanaf 
vorig schooljaar in Huis van de Buurt ‘de Klinker’ mensen die 
nog niet weten hoe ze met allerlei digitale middelen kunnen 
omgaan zoals laptops, smartphones,Ipads,internet en allerlei 
programma‘s. In de afgelopen weken hebben de leerlingen 
bewezen dat ze ouderen goed kunnen informeren. Enkele 
bezoekers hebben aangegeven dat ze wekelijks gebruik willen 
maken van de diensten van onze ICT leerlingen en zo leren 
ze elke week meer over hoe ze bijvoorbeeld met bepaalde 
programma‘s kunnen omgaan.
 
Tijdens de gratis inloopspreekuren op de vrijdag in Huis van de 
Buurt ‘de Klinker‘ worden bezoekers deskundig geholpen van 
12.30 tot 14.00 uur. Na de krokusvakantie, vanaf 8 maart, ook 
op dinsdagen van 12.00 tot 13.30 uur. Er zijn 3 leerlingen en 
een begeleider aanwezig.
 
De Klinker is gevestigd op de begane grond in woonzorgcentrum 
de Klinker in de Borgerstaat nr. 45.
 
De leerlingen zijn elke vrijdag aanwezig behalve tijdens de 
schoolvakanties!.

MVIMedia, Vormgeving en ICT

Onderwijs op het Huygens Onderwijs op het Huygens

ICT is allesomvattend en het is de toekomst. Het is leuk 
want het is niet de standaardles. Je werkt niet uit een boek. Je 
krijgt een grote opdracht, een project, je werkt in groepjes aan 
iets wat je aan het einde van de rit ook goed kan zien zoals het 
maken van een game. Aan het einde heb je dus veel vaardigheden 
gebruikt en geleerd om je einddoel te bereiken. Iets wat je hele-
maal zelf hebt ontworpen en kan gebruiken en toepassen.

Onze leerlingen vinden het geweldig. Ze hebben veel vrijheid 
maar ze maken er geen misbruik van omdat het werk zo leuk is.

Met ICT kan je veel dingen doen zoals bijvoorbeeld in de 
archtectuur, design, bewerken van foto- en filmmateriaal, 
netwerkbeheer. Er is veel werk te doen op verschillende 
niveaus. ROC’s zijn tevreden over onze leerlingen want zij 
hebben al een voorsprong.

Als leerlingen niet bang zijn om te experimenteren, te leren, te 
onderzoeken, om in groepjes te werken en te werken aan een 
grote uitdagende opdracht met computers, dan zitten ze bij de 
ICT opleiding (nu MVI, Media Vormgeving en ICT) helemaal goed!ICT-helpdesk
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door meester Crapanzano

Helpdesk inloopspreekuur
Iedere vrijdag van 12.30 - 14.00 uur

Vanaf 8 maart ook op iedere dinsdag 
van 12.00 tot 13.30 uur
Tijdens de schoolvakanties is de Helpdesk 
gesloten.

Locatie
Huis van de Buurt ‘de Klinker‘
Borgerstraat 45
Amsterdam

Kosten 
Gratis!

Neemt u zelf uw apparatuur mee? Dan 
leert u het snelst! U kunt gebruik maken 
van de Wifi in het Huis van de Buurt de 
Klinker.
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door juf Kandel

Stages op het Huygens

De maatschappelijke stage laat leer-
lingen in het tweede jaar kennismaken 
met het vrijwilligerswerk. Samen met de 
mentor gaan de leerlingen in groepjes 
een maatschappelijke opdracht beden-
ken, plannen, voorbereiden en uitvoe-
ren. Voorbeelden zijn onder andere het 
computerlessen voor ouderen en het 
organiseren van een schoolfeest.

Foto hieronder
Verzorgingshuis Meer en Oever in Osdorp 
afdeling dementie 
Hier wonen vierentwintig ouderen met dementie 
in een huiselijke, veilige en herkenbare omge-
ving. De bewoners worden ondersteund bij 
het leiden van hun leven zoals zij dat voor-
heen gewend waren. De leerlingen van klas 
2D en 2A zijn onderverdeeld op 3 huiska-
mers. activitieiten, zoals geheugenspelletjes 
gedaan/bewegingsactiviteiten met ballonnen/
lunch klaargemaakt. Charina en Ilayda en 
Hajer hebben met heel veel geduld een paar 
ouderen geheugentraining gegeven. Mert en 
Mohamed deden het bewegingspel.

Foto boven Amsta De Fagel is een nieuwe, 
kleinschalige woonvoorziening van Amsta. De 
Fagel is een huis waar iedereen de zorg krijgt 
die hij/zij nodig heeft, maar ook gewoon hun 
eigen leven kunnen indelen en invullen. 
Huygens leerlingen hebben hier voor de 
bewoners gekookt (en zelf gegeten).

Maatschappelijke 
stage

in leerjaar 2 gaan alle leerlingen drie dagen stage lopen

Stages op het Huygens

In de bovenbouw lopen de leerlingen 
twee weken stage. Het doel van deze 
beroepenstage is de leerlingen in de 
bovenbouw te laten kennismaken met 
het werken in een bedrijf. Centraal 
bij een stage staat de ervaring die de 
leerling tijdens deze 2 weken opdoet. 
De leerling wordt bij werkzaamheden in 
het bedrijf ingeschakeld en krijgt ook de 
gelegenheid met mensen in het bedrijf 
te praten en op 
onderzoek uit te 
gaan. Zo kan de 
leerling zich een 
beeld vormen 
van het bedrijf 
waar hij werkt. De 
werktijden worden 
door de school 
afgesproken met 
de leerling en 
het bedrijf. We 
gaan hierbij uit 
van gemiddeld 
acht uur stage 
per dag, inclusief 
één uur werken aan schoolopdrachten. 
Stageplaatsen worden zo gekozen, dat 
ze aansluiten bij de sector Economie. 
De stages worden door de leerlingen 
zelf gezocht en worden begeleid door 
de stagecoördinator, de kerndocent 
of vakdocent. Alle stages worden 
voorbereid met een sollicitatietraining 
en lessen presentatietechnieken. De 
stage vindt plaats binnen de basis- en 
kaderberoepsgerichte leerweg. De 
VMBO-T afdeling loopt geen stage.                     

FIRST IN, FIRST OUT (FIFO) is een begrip 
dat Mustafa (3B1) niet meer zal vergeten na 
zijn stage bij de Albert Heijn in de 
Westerstraat. Fifo is een vorm van vakkenvullen 
waarbij de oude artikelen naar voren worden 
geschoven en de nieuwe artikelen daarachter 
worden geplaatst. Vooral bij producten met 
een beperkte houdbaarheidsdatum is dit 

belangrijk. Hij 
weet nu ook dat 
alle etenswaren 
worden afgeprijst 
op vervaldatum 
van de houdbaar-
heid. Behalve dan 
bijvoorbeeld een 
pakje boter. Deze 
wordt drie dagen 
van tevoren 
afgeprijst, omdat 
een pakje boter 
doorgaans niet 
in een dag wordt 
gegeten. Op de 

broodafdeling heeft Mustafa zich ingezet bij 
het inpakken van versgebakken brood. Hij 
wist de verleidingen van de heerlijk geurende 
koffiebroodjes goed te weerstaan. Als hij iets 
wilde eten of drinken uit de winkel, dan moest 
hij dit gewoon eerst bij de kassa afrekenen. 
Hij mocht zelf nog niet achter de kassa zitten, 
maar heeft de kunst van de cssières wel af-
gekeken. Ook weet hij hoe het er aan toegaat 
in het magazijn. Hij kon klanten goed helpen 
met spullen te vinden en te pakken. Hij is lang 
genoeg om overal bij te kunnen.

Beroepenstage
door juf van der Burgt

in leerjaar 3 gaan de basis en kader leerlingen 
drie dagen stage lopen

Fotoboven Schooltuin Ridderbos Onze 
Huygensleerlingen aan het werk bij de Ridder-
tuin. Naast hoe je leert om je tuin te onder-
houden, groente en bloemen te kweken leren 
de kinderen ook diverse dingen over grond-
soorten, plantkunde en is er ook een bijenvolk 
op de tuin waar van alles over wordt verteld. 
Er zijn ook lessen waarin de kinderen samen 
soep maken, of pizza bakken, of kruidenazijn 
maken, en alles komt natuurlijk uit de 
Riddertuin! Werkzaamheden waren o.a. 
tuinman helpen met allerlei klussen zoals het 
afvoeren van compost met kruiwagens, 
afbreken van compostkooien, zaden verzamelen 
en het opruimen van bonenstokken.
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Groeten
uit

Limburg
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gingen de 
vierdejaars in 2015 

naar Parijs. 

In afwachting van 
de examenuitslag

In 2014 was de 
bestemming 

Londen.  

Voor velen zijn de werkweken 
het hoogtepunt van het schooljaar. De eerstejaars 

zijn de afgelopen jaren naar de Veluwe gegaan voor een paar 
sportieve dagen waarin veel moet worden samengewerkt. Dit jaar is 

er voor een andere locatie in Overijssel gekozen. De tweedejaars gaan ook 
dit jaar weer naar Limburg waar ze in ‘t Auwershoes zelf voor het eten moeten 

zorgen. Er staan allerlei spectaculaire activiteiten op het programma inclusief een 
bezoekje aan Maastricht. De vierdejaars gaan in afwachting op de examenuitslag 

een paar dagen naar een wereldstad. Een ervaring om nooit meer te vergeten.

Op reis met het Huygens
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Eten en drinken op het Huygens Acties op het Huygens

oproep KOM IN ACTIE, HELP!
Wij, leerlingen van Ondernemen en Recreatie van het Huygens College, 
doen mee aan de actie van Serious Request. 
 
Al jaren zamelt 3FM met de actie Serious Request geld in voor het Rode 
Kruis. Dit jaar zamelen zij geld in voor kinderen en jongeren in extreme 
omstandigheden, zoals oorlogsgebieden, zodat zij naar school kunnen 
en een toekomst hebben. Wij vinden het belangrijk dat kinderen over de 
hele wereld, net als wij, aan hun toekomst kunnen bouwen.
 
Om de actie te steunen zamelen wij flessen in. Dit doen wij bij buren, bij 
familie en in de omgeving van de school. 
Wij hopen dat u ons ook wilt helpen en flessen voor ons hebt.

€183,10 
opgehaald 
voor Serious Request met het inzamelen 
van flessen! 
De leerlingen van Ondernemen & 
Recreatie leerjaar 4 hebben met behulp 
van de overige leerjaren (en vooral klas 
2B) in totaal €183,10 opgehaald! Dat 
zijn omgerekend rond de 732 flessen!! 
Serious Request zet zich dit jaar in voor 
de toekomst van kinderen en jongeren  
in conflictgebieden.

Bedankt voor het leegdrinken, meenemen, 
inzamelen en helpen! Volgend jaar gaan 
wij dit weer doen met de leerlingen van 
Ondernemen & Recreatie en dan hopen 
we op nóg meer geld! 

Groetjes,
Corinne, Daniella en de leerlingen van 
O&R leerjaar 4

Missie Serious Request
„Jongeren zijn de stille slachtoffers van de oorlog. Een groot conflict berooft jongeren van scholing en 
toekomstperspectief. Zij moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen tot probleemoplossers, bouwers, 
verbeteraars, innovators en denkers. Zo kunnen ze straks een bijdrage leveren aan een betere toekomst voor het 
land, maar ook voor zichzelf. 3FM gaat er samen met het Rode Kruis alles aan doen om zoveel mogelijk van deze 
jongeren te helpen.“   - zendermanager 3FM Wilbert Mutsaers

Geweldig nieuws: 
Het Huygens College heeft de 
Schoolkantine Schaal 2015 
van het Voedingscentrum 
gekregen. En dat is dik 
verdiend. Er is de laatste 
tijd hard gewerkt om meer 
gezond aanbod in de school-
kantine aan te bieden, zoals 
fruit, salades en verschillende 
gezonde broodjes. Het aanbod 
bestaat nu voor minimaal 85% 
uit producten uit de Schijf 
van Vijf. We kregen daarbij 
hulp van de Schoolkantine 
Brigade van het Voedings-
centrum.

En we hebben nu de smaak 
te pakken. De schaal voor 
2016 zal er ook zeker komen!

De Gezonde Schoolkantine
De Gezonde Schoolkantine is een langlopend 
project van het Voedingscentrum. Het heeft als 
doel een gezonder voedingsaanbod op 
vo- en mbo-scholen. Als richtlijn voor een gezonde 
schoolkantine geldt een aanbod van minimaal 
75% producten uit Schijf van Vijf (zoals fruit, 
broodjes, salades) en maximaal 25% extra’s 
(zoals koek, snoep, snacks). Elke school kan haar 
assortiment inleveren bij het Voedingscentrum, en 
als de Kantinescan aangeeft dat de schoolkantine 
aan deze richtlijn voldoet, krijgt de school de 
Schoolkantine Schaal 2015. 

Gezond is 
lekker

www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine 

Het Huygens College heeft de Schoolkantine Schaal 2015!
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Huygens stripverhaal
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Op een dag gingen de 
drie meiden naar het 
park om te picknicken. 
Ze heten Dara, Dilara 
en Hilal. Het was heel 
mooi weer.

Dilara, Dara en Hilal 
pakken een frisbee en 
rennen naar het hond.

Dilara gooit de frisbee 
naar de hond. De 
hond speelt met de 
frisbie en laat Zineb 
met rust. 

Opeens zagen we Zineb naar ons toerennen. Een hond ging achter haar aan. 

Ze gingen naar hun picknickkleed en 
gingen gezellig leuke spelletjes spelen. 
En ze leefden nog lang en gelukkig…

De vier 
meiden

Dit stripverhaal is getekend 
door Hilal aan het eind van haar eerste jaar. 

Het was een opdracht voor computervaardigheden.
In zowel het eerste als het tweede jaar krijg je dit vak. Je leert 

werken met verschillende computerprogramma‘s als Word, 
Powerpoint en Excel. Ook leer je in dit vak hoe je een goed 

verslag schrijft en hoe je een mooie 
presentatie kan houden.

Ik ben gekomen om te 
picknicken met jullie, want 

vandaag is de laatste dag dat we 
elkaar zien voor de vakantie.

Wat gaan we na het 

eten doen?

We kunnen frisbeeën.

Bedankt meiden, 

jullie hebben mijn 

leven gered.

Wat is er? 

Waarom ben je 

gekomen?
We kunnen ook watergevecht spelen. Het is heel mooi weer.

HEEELPP!!! Een 
pittbul rent achter me 

aan!!
BLAF



OPEN DAGEN

Ook met  
keuzemogelijkheden voor
Ondernemen & Economie,
Ondernemen & Fashion en
Ondernemen & Recreatie

OPEN DAGEN

KIES VOOR JE TOEKOMST
KIES VOOR HET HUYGENS!

woensdag 10 februari 2016 
van 15.00 tot 17.30 uur

 van 19.00 tot 21.00 uur
zaterdag 12 maart 2016
van 10.30 tot 13.00 uur woensdag 17 februari 2016  

van 13.45 tot 15.30 uur: lesjesmiddag

Huygens College 
2e Constantijn Huygensstraat 31, 1054 NN Amsterdam 
tel: 020 788 08 80, huygens@huygens-college.nl, www.huygens-college.nl
Bereikbaar met tram 1, 3, 7, 12 en 17

Zorg & welzijn en economie worden ook  
aangeboden in de theoretische leerweg!

Jouw vmbo school voor basis-  
en kaderberoepsgerichte  
leerweg met de profielen  

economie en MVI  
(media, vormgeving en ict)


