
Clusterinformatie VO-activiteiten voor basisschoolleerlingen onder schooltijd 

Klik op de naam van de school om direct naar de info van deze school te gaan. 

Haarlemmermeer lyceum HVC Hoofdvaartcollege Kaj Munk KSH 
 
 
 
 

 

VO-school/locatie Doelgroep 
Periode 

2020/2021 
Informatie mbt 

inschrijven Korte inhoud 
 

 

 
Haarlemmermeerlyceum  
 
Locatie Baron De 
Coubertin 

 
 

Groep 8 
vwo/havo/mavo 

29 oktober 
02 november 
09 november 
12 november 
16 november 
19 november 

 
 

Inschrijven via onze 
website →  

Proeflesjes “Student2Student” 
Vind jij het leuk om meer te weten te komen over wat 
Tweetalig onderwijs inhoudt? Schrijf je dan in via onze 
website voor een proeflesje. 
www.haarlemmermeerlyceum.nl 

 
Haarlemmermeerlyceum  
 
Locatie Zuidrand 

 
Groep 8 
vwo/havo 

6 januari 

 
 

Inschrijven via de 
website →  

Deze middag willen wij jou Studium Excellentie-lessen 
geven. De inhoud van deze lessen verschilt heel erg van de 
gewone lessen. 
Je kunt op deze middag ook kennismaken met 
daltonlessen. Wat houdt een daltonles eigenlijk in? 
Je gaat het zelf ervaren. 
www.haarlemmermeerlyceum.nl 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.haarlemmermeerlyceum.nl/
http://www.haarlemmermeerlyceum.nl/


 
 

VO-school Doelgroep Periode 
2020/2021 

Informatie mbt 
inschrijven Korte inhoud 

 

 

Herbert Vissers College Ouders groep 8 
6 nov.  13.30 - 15.00 
23 nov.  10.00 - 12.00 

www.hvc.nl 
groep 7/8 en HVX 

Inloopmoment: bekijk de school op een gewone schooldag 
(onder voorbehoud ivm corona-richtlijnen) 

Herbert Vissers College Leerlingen groep 8 
havo/vwo 

11 november  
18 november  
25 november  
10 februari  

https://www.hvc.nl/  
groep7en8/ 

Masterclasses  
havo/vwo – Cambridge Course, Ondernemen en onderzoek 
en Wetenschap op 11, 18, 25 november en 10 februari 
 
mavo sportklas: 18 november en 10 februari 

Herbert Vissers College Leerlingen groep 8 13 en 20 januari  
www.hvc.nl 
groep 7/8 en HVX Meeloopmiddag Herbert Vissers eXplore (HVX) 

Herbert Vissers College Leerlingen groep 8 8 januari  
Basisscholen ontvangen 
de uitnodiging;  

Super-8-dag 08.30 – 12.00 uur 
(individueel inschrijven is mogelijk) 

Herbert Vissers College 

 

Ouders  van 
leerlingen groep 7 
en 8 

11 januari mavo 
12 januari havo/vwo 
13 januari vmbo b/k 
18 januari HVX 

www.hvc.nl 
groep 7/8 en HVX 

 

Informatieavonden 

Herbert Vissers College 
 Leerlingen en 
 ouders 

22 januari  www.hvc.nl 
groep 7/8 en HVX 

   OPEN HUIS  16.00 – 21.00 UUR  

  

http://www.hvc.nl/
http://www.hvc.nl/
https://www.hvc.nl/groep7en8/
https://www.hvc.nl/hvx/
https://www.hvc.nl/%20%20groep7en8/
https://www.hvc.nl/%20%20groep7en8/
http://www.hvc.nl/
http://www.hvc.nl/
https://www.hvc.nl/groep7en8/
https://www.hvc.nl/hvx/
https://www.hvc.nl/wat-is-hvx/
http://www.hvc.nl/
http://www.hvc.nl/
https://www.hvc.nl/groep7en8/
https://www.hvc.nl/hvx/
http://www.hvc.nl/
http://www.hvc.nl/
https://www.hvc.nl/groep7en8/
https://www.hvc.nl/hvx/


VO-school Doelgroep 
Periode 

2020/2021 

Informatie 
mbt 

inschrijven 
Korte inhoud 

 

 

 

Hoofdvaart College 

Groep 8 
vmbo basis/kader/ 
gemengd en mavo 

 

November- februari 

Basisscholen krijgen per 
mail informatie in de week 
van 14/9/2019 
www.hoofdvaartcollege.nl 

Doe-middag, kennismaken met het beroepsgerichte 
programma op het vmbo en de mavo. Als hele groep 8 of 
alleen met die leerlingen die naar het vmbo gaan. 

Hoofdvaart College 
Leerlingen groep 8 
met een  
vmbo-advies 

 20 januari  
 10 februari  

Basisscholen krijgen per 
mail informatie in de week 
van 14/9/2019 

www.hoofdvaartcollege.nl 

Doe-middag open inschrijving voor individuele leerlingen 
groep 8. Kennismaken met het beroepsgerichte 
programma op het vmbo en de mavo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hoofdvaartcollege.nl/
http://www.hoofdvaartcollege.nl/


VO-school Doelgroep 
Periode 

2020/2021 
Informatie mbt 

inschrijven Korte inhoud 

 

 
 
Kaj Munk College 

Leerlingen met 
vwo-advies  

Eerste ronde start op  
2 november en 5 
november.  
Tweede ronde start op 
11 januari en 14 
januari  

Is per mail verstuurd 
naar de basisscholen in 
week 38.  

Masterclasses  
Leerlingen leren in zes lessen zes vakken op het Kaj Munk 
College kennen. 
Route 1: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, 
 beeldende vorming en O&O 
Route 2: wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, 
 biologie, beeldende vorming en A&A 

 
Kaj Munk College 

Leerlingen met 
havo- of mavo- 
advies  

Maandag 23 november 
Dinsdag 24 november 
Donderdag 26 november 
Vrijdag 27 november 
Dinsdag 1 december 

Is per mail verstuurd 
naar de basisscholen in 
week 38.  

Ontwerpmiddag  
Leerlingen leren in een middag het vak  
Onderzoek & Ontwerpen (Technasium) en 
Technologie & Toepassing (Bètadesign) kennen.  

 
Kaj Munk College 

 Leerlingen groep 7  
en 8  

27 januari  
Informatie en 
inschrijving tijdens het  
open huis.  

Lesjesmiddag  
Leerlingen draaien drie lessen mee op het Kaj Munk 
College.  

 
Kaj Munk College 

Leerlingen groep 8  

20 januari 
27 januari 
3 februari 
10 februari 
17 februari 

Informatie en 
inschrijving tijdens 
het open huis  

Ontwerpmiddag  
Leerlingen leren in een middag het vak Onderzoek & 
Ontwerpen (Technasium) en Technologie & 
Toepassing (Bètadesign) kennen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VO-school Doelgroep 
Periode 

2020/2021 
Informatie mbt 

inschrijven Korte inhoud 

 

KSH Leerlingen groep 8 di 17 november  
Docenten krijgen 
begin oktober info. 
Opgave via website. 

Meet & Greet 
Leerlingen groep 8 bezoeken met de hele klas de KSH en 
maken drie VO-lessen mee.  

www.kshhoofddorp.nl  

KSH Leerlingen groep 7/8 
wo 25 november  
wo 10 februari  

Leerlingen kunnen 
zichzelf opgeven via de 
website. 

Workshopdagen 
De workshopdagen zijn bedoeld om de themaklassen: 
sport-, theater-, muziek-, design- en researchklas te 
ontdekken.  
www.kshhoofddorp.nl 

KSH 
Leerlingen met vwo- 
advies 

di 17 november t/m 
di 2 februari  

Docenten krijgen 
begin oktober info. 
Opgave via docent op 
website. 

KSH Academy 
De KSH Academy is bedoeld om vast te proeven aan vakken 
die je op het vwo op de KSH kunt volgen. Je krijgt 1 of 2 
periodes een reeks lessen.  
www.kshhoofddorp.nl 

KSH Leerlingen groep 7/8 wo 3 februari  
Leerlingen kunnen 
zichzelf opgeven via de 
website. 

Lessenmiddag 
De lessenmiddag is een mooie manier om het echte 
middelbare schoolgevoel te ontdekken. Leerlingen krijgen 
een lesrooster, wisselen van docent, lokaal en vak. 

www.kshhoofddorp.nl 

 

http://www.kshhoofddorp.nl/
http://www.kshhoofddorp.nl/
http://www.kshhoofddorp.nl/
http://www.kshhoofddorp.nl/

