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HET HILFERTSHEEM COLLEGE… WIE ZIJN WIJ?

Dit is… Hilfertsheem College
Op het Hilfertsheem College vinden we een aantal punten heel belangrijk. 
Deze punten laten zien waar wij voor staan als school.

Aandacht 
Aandacht geven vinden wij belangrijk 
en daar zijn we goed in. We luisteren 
naar je en doen er alles aan om je op 
school te helpen.

Duidelijk 
We spreken vooraf af wat je van ons 
kan verwachten en wat wij van jou 
verwachten. We maken duidelijke 
afspraken met elkaar.

Ruimte
We willen dat je de ruimte hebt om 
jezelf te zijn. Op het Hilfertsheem 
mag je zijn wie je bent. En fouten 
maken mag: als je er maar van leert.

Verbonden 
Iedereen mag er zijn. Samen zorgen 
wij voor een veilige school, waar je je 
thuis voelt en waar je trots op bent. 
We willen dat iedereen zich 
verantwoordelijk voelt voor zichzelf 
en zijn/haar omgeving.

Uitdagend
Wij bieden je uitdagend onderwijs. 
We brengen je een stapje verder door 
je aan te moedigen om te leren. 
We kijken hierbij naar wat jij nodig 
hebt.
Op het Hilfertsheem College willen 
we dat je je best doet en het beste uit 
jezelf haalt. Het diploma dat jij gaat 
halen, moet een diploma zijn waar je 
trots op bent.
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Het Hilfertsheem College is een kleine vmbo-school in 
Hilversum. We hebben ongeveer 480 leerlingen op 
school.

Op het Hilfertsheem College vinden wij het heel 
belangrijk dat je je veilig en prettig voelt. Ook vinden wij 
het belangrijk dat je uitgedaagd wordt om te leren, het 
beste uit jezelf te halen, jezelf te ontwikkelen en te 
ontdekken dat je meer kunt dan je denkt!

In dit boekje kun je een heleboel dingen over onze 
school te weten komen. We hopen dat het je helpt bij 
het maken van een goede keuze. 

Maar… veel leuker dan erover lezen is om bij ons te 
komen kijken op onze Open Dag. Je kunt dan samen met 
je ouders* ons mooie gebouw bekijken en een kijkje 
nemen bij een heleboel vakken. Onze leerlingen en 
medewerkers staan deze dag voor je klaar om je meer 
over onze school te vertellen en vooral ook te laten zien. 

Het leuke is dat je heel veel dingen zelf mag doen. 
Genoeg redenen dus om te komen kijken, ook als je al 
een keuze hebt gemaakt. De datum van de Open Dag 
vind je achterin dit boekje.
Tot snel!

Namens alle medewerkers van het Hilfertsheem College

  

Jaap Slob Helen Elzinga Tamara van Schaik
Teamleider  Coördinator Coördinator
onderbouw onderbouw onderbouw

* natuurlijk bedoelen we overal waar ‘ouders’ staat ook 
pleegouders, adoptie-ouders, stiefouders en 
verzorgers.
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Niet alleen…
Vind je een nieuwe school best wel een beetje 
spannend? Dat is bij ons helemaal niet nodig! Op het 
Hilfertsheem College weten wij dat als je naar een 
nieuwe school gaat er veel nieuwe dingen op je af 
komen. Daarom doen we er alles aan om jou zo snel 
mogelijk op je gemak te stellen en het je naar de zin te 
maken.
Al voor de zomervakantie maak je kennis met je mentor 
en je nieuwe klasgenoten. 
Na de zomer beginnen we met twee introductiedagen. 
In deze dagen krijg je ruim de tijd om te wennen aan de 
school, je leraren en je klasgenoten. Later organiseren 
wij nog een kamp.

Op kamp…
Om elkaar nog beter te leren kennen, gaan we ieder jaar 
met alle leerlingen van leerjaar 1 op kamp. Meestal is dit 
in oktober. Met zijn allen maken we er drie gezellige 
dagen van met veel activiteiten. En natuurlijk gaat je 
mentor ook mee.

Mentor…
Je krijgt les van verschillende docenten, maar één 
docent springt eruit en dat is je mentor. Een mentor is 
iemand die leerlingen uit een klas begeleidt. Hij/zij 
maakt je wegwijs in de school, leert je hoe je je agenda 
moet gebruiken en geeft antwoord op al je vragen. Ook 
als je ergens mee zit (op school of thuis) kun je bij de 
mentor terecht. 

Extra begeleiding…
Iedereen kan leren en heeft zijn/haar eigen kwaliteiten. 
Dus ook jij!
Het kan zijn dat je soms meer hulp bij het leren nodig 
hebt. Als je bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie hebt, 
krijg je hiervoor extra hulp. Ook zijn er mogelijkheden 
voor hulp bij het maken en plannen van huiswerk 
(Huiskamer) en steunlessen (Extra4You). Je kunt extra 
begeleiding krijgen in de vorm van faalangsttraining en 
sociale vaardigheidstraining. Samen zorgen wij ervoor 
dat je je vmbo-diploma haalt met cijfers waar je trots op 
mag zijn.

Huiswerk…
Op het Hilfertsheem College krijg je huiswerk. Vind je 
het lastig om dit thuis te maken? Dan kun je je opgeven 
voor de ‘Huiskamer’. Op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag kun je na de lessen naar de ‘Huiskamer’. 
Hier kan je, onder begeleiding van twee docenten, in 
alle rust aan je huiswerk te werken. Deze docenten 
kunnen jou helpen met het maken en/of leren en ook 
het plannen van het huiswerk. 

Lezen is scoren…
Taal is heel erg belangrijk. Daarom krijg je in de lessen 
Nederlands een extra taalles. Op het Hilfertsheem 
College doen we veel aan lezen. Je moet bijvoorbeeld 
altijd een leesboek bij je hebben en er zijn twee 
leesprojecten in leerjaar 1. In alle leerjaren gaan we naar 
de Bibliotheek Hilversum. 
Veel lezen helpt je ook bij andere vakken. Dus veel lezen 
is beter scoren!
Ook rekenen is heel belangrijk en daarom wordt er in de 
lessen wiskunde ook aandacht besteed aan rekenen.

Klaar voor de toekomst…
We willen je graag goed voorbereiden op toekomst. We 
besteden dan ook veel aandacht aan samenwerken, 
creatief denken, flexibiliteit, digitale vaardigheden, 
communiceren en mediawijsheid.

Mediawijs…
Op het Hilfertsheem College ga je werken met een 
Chromebook. Dit is een soort laptop waarmee je in de 
Cloud op je eigen niveau kan werken. We werken in de 
lessen zowel met boeken als met een Chromebook. 
Door te werken met een Chromebook leer je ook om te 
gaan met verschillende media. In de school hebben we 
overal gratis internet.

Topsport Talentschool
Wil je naast het behalen je vmbo-diploma graag 
prachtige sportieve prestaties kunnen leveren?  
Dat kan bij ons! Het Hilfertsheem College is 

een sporttalentschool. 
Als je op hoog niveau sport, dan kom 
je in aanmerking voor extra 
begeleiding op school en kunnen we je 
rooster aanpassen als dat nodig is.

Veilige school
Op het Hilfertsheem College vinden we het belangrijk 
dat jij je veilig voelt. We willen graag dat alle leerlingen 
en medewerkers meehelpen om te zorgen dat iedereen 
zich ook veilig kan voelen. Gepest worden en pesten 
horen niet bij een veilige omgeving.

Tijdens de mentorles wordt veel aandacht besteed aan 
(de gevolgen van) pesten en het gebruik van sociale 
media en doen we er veel aan om de klas een echt team 
te laten worden. Ook hebben we een ‘Pestproject’. Een 
theatervoorstelling over (de gevolgen van) pesten 
maakt hier ook deel van uit. 
Kortom, we willen erg graag een veilige school zijn, 
omdat we weten dat je pas echt goed kan leren als je je 
veilig en geaccepteerd voelt.

Gezonde School 
Het Hilfertsheem College is een ‘Gezonde School’. Wij 
vinden een gezonde leefstijl belangrijk. Het aanbod in 
onze kantine is daarom gericht op 
gezond eten en drinken. Hiervoor 
hebben wij al vele jaren op rij de 
Gouden schaal ‘Gezonde 
Schoolkantine’ gekregen.
In de lessen wordt er ook aandacht 
besteed aan een gezonde leefstijl.

Het Hilfertsheem College is 
niet te groot, maar ook weer 

niet te klein.
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Vakken in onderbouw 
  Leerjaar 1 Leerjaar 2
• Mentorles 1,5 uur 1,5 uur
• Nederlands 3,5 uur 3 uur
• Engels 3 uur 3 uur
• Duits (niet voor basisklas)  3 uur
• Wiskunde/Rekenen 3,5 uur 3 uur
• Mens en techniek (techniek, natuurkunde) 2 uur 3 uur
• Mens en gezondheid (gezondheidskunde, biologie) 3 uur 2 uur
• Mens en maatschappij (geschiedenis, aardrijkskunde, economie) 3 uur 4 uur
• Bewegingsonderwijs (gym) 2 uur 2 uur
• Beeldende vorming (tekenen, handvaardigheid) 2 uur 2 uur
• Spelles (drama) 1 uur 
• KEI-vakken (Keuze- en Interessevakken) 2 uur 2 uur

OP HET HILFERTSHEEM COLLEGE VALT ER WAT TE KIEZEN!

Verschillende niveaus
Het mooie van het vmbo is dat je heel veel keuzes hebt: 
er zijn vier verschillende niveaus, van heel praktisch 
(basisberoepsgerichte leerweg) tot puur theoretisch 
(theoretische leerweg/mavo).

In welke klas kom ik?

Als je je aanmeldt bij ons op school, is het advies dat je 
van de basisschool hebt gekregen heel belangrijk. 
Dat advies bepaalt in welke klas je komt.
We proberen leerlingen uit dezelfde woonplaats in 
dezelfde groep te plaatsen. Wil je graag bij een vriend of 
vriendin in de klas (dit kan natuurlijk alleen als jullie 
hetzelfde advies hebben gekregen), dan kun je dit 
aangeven op het aanmeldingsformulier. 

We hebben in de onderbouw drie soorten klassen.

KGT-klas
Als je een advies hebt voor de kaderberoeps gerichte-, de 
gemengde- of de theoretische leerweg, dan kom je in de 
KGT-klas. Je wordt hier voorbereid op een diploma dat 
toegang geeft tot de hoogste niveaus van het 
middelbaar beroepsonderwijs. 

BK-klas 
Als je een advies hebt voor de basis-/kader beroeps-
gerichte leerweg kom je in de BK-klas. Aan het eind van 
het tweede leerjaar wordt dan bepaald of je examen 
gaat doen voor de basis beroepsgerichte leerweg of de 
kaderberoeps gerichte leerweg.

Basisklas
Als je een advies hebt voor de basisberoeps gerichte 
leerweg kom je in de basisklas. Deze klassen zijn klein 
(maximaal 18 leerlingen) waardoor we je de aandacht 
kunnen geven die je nodig hebt.
De basisberoepsgerichte leerweg leidt op voor niveau 1 
en 2 in het middelbaar beroepsonderwijs. 

In alle klassen is er leerwegondersteuning (LWOO) 
mogelijk. En als je het super goed doet, is het mogelijk 
om een niveau hoger te gaan doen.

Hieronder staan ze op een rijtje:
• basisberoepsgerichte leerweg
• kaderberoepsgerichte leerweg
• gemengde leerweg
• theoretische leerweg/mavo

KEI-vakken…? 
KEI staat voor Keuze en Interesse. In leerjaar 1 
maak je kennis met alle KEI-vakken. Dit zijn 
vakken die aansluiten op dingen die je goed kunt 
of die je gewoon leuk vindt. Voor leerjaar 2 kies je 
één van deze vakken en daar ga je dan het hele 
jaar mee aan de slag. 
Soms werken KEI-vakken samen bij bijvoorbeeld 
een theateruitvoering.

We hebben de volgende KEI-vakken:
• Beeld en Geluid
• Catering en Koken
• Dans en Bewegen
• Kunst en Cultuur
• Sport en Spel
• Theater en Musical

RT gaat hier gewoon door.  
Dat is fijn.
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BEELD & GELUID

CATERING & KOKEN

DANS & BEWEGEN

KUNST & CULTUUR
Alles draait hier om creativiteit. Je mag schilderen, boetseren, tekenen en een 
tentoonstelling inrichten. Je kunt ook achter de schermen meewerken aan de 
theaterdecors. Je krijgt de kans om je eigen stijl te ontwikkelen. 

Als je meer over 
kooktechnieken wilt leren, 
houdt van het versieren van 
een mooie tafel, het leuk 
vindt om te bedienen bij 
ouderavonden of de open 
dag, dan zit je bij dit KEI-vak 
helemaal goed. 

Vind je het leuk om te dansen? Onder leiding van professionele dansers werk je 
aan allerlei danspasjes, maak je kennis met verschillende danssoorten en treed je 
regelmatig op in de school. 

Websites, sociale media, e-mail... veel van wat we doen gebeurt in de 
digitale wereld. Bij Beeld & Geluid kun je leren websites bouwen, 
folders maken, filmpjes/geluidsopnames maken of zelfs games. 
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PROJECTEN BINNEN EN BUITEN DE SCHOOL 
SPORT & SPEL
Ben je sportief? Dan zit je bij Sport & Spel helemaal goed. Hier maak je kennis met 
veel verschillende sporten. Maar dat is nog niet alles, je leert ook les te geven, een 
toernooi te organiseren en hoe het menselijk lichaam werkt.

THEATER & MUSICAL
Als je graag op het podium staat, houdt van acteren, zingen 
en dansen, dan ben je hier op je plek. Een aantal keer per jaar 
mag je schitteren als acteur of actrice.

Op onze school leer je in de klas, maar ook buiten de 
school. In elk leerjaar hebben we projecten. In leerjaar 1 
hebben we bijvoorbeeld ons pestproject. Wij kijken naar 
een toneelstuk over pesten, praten daarover met elkaar 
en lezen er ook boeken over. Dit project draagt er aan bij 
dat jij en je medeleerlingen zich zo veilig mogelijk 
voelen op het Hilfertsheem College.
In leerjaar 2 hebben we vlak voor de zomervakantie het 
Globaland-project. In een wereld die Globaland heet, 
besturen jij en je groepje jullie eigen land en leer je wat 
daar allemaal bij komt kijken.
Daarnaast worden in leerjaar 1 en 2 verschillende 
excursies en activiteiten georganiseerd zoals een dagje 

meelopen op het werk van je ouders, bibliotheekbezoek, 
bezoek Amsterdam en Groesbeek in het kader van WOII 
en een bezoek aan Geofort.
In het tweede leerjaar ga je naar Duitsland of Engeland.

Hoe lang duren de lessen 
en hoe laat ben ik uit?

1e uur 08.30 - 09.30 uur
2e uur 09.30 - 10.30 uur
Pauze
3e uur 10.45 - 11.45 uur
4e uur 11.45 - 12.45 uur
Pauze
5e uur 13.15 - 14.15 uur
6e uur 14.15 - 15.15 uur
Pauze
7e uur 15.20 - 16.20 uur (x-uur voor o.a. 
herstelgesprek)

Op dinsdag is er een afwijkend rooster, dan duren 
de lessen 45 minuten. Het rooster ziet er dan als 
volgt uit:

1e uur 08.30 - 09.15 uur
2e uur 09.15 - 10.00 uur
Pauze
3e uur 10.15 - 11.00 uur
4e uur 11.00 - 11.45 uur
Pauze
5e uur 12.05 - 12.50 uur
6e uur 12.50 - 13.35 uur

Het aantal lesuren verschilt per dag. Soms heb je 
bijvoorbeeld tot en met het zesde uur les en op 
een andere dag tot en met het vijfde uur.

Leerlingenraad
Als je mee wilt denken over hoe dingen op school 
gaan, kun je lid worden van de leerlingenraad. 
Samen met leerlingen uit alle leerjaren kom je op 
voor de belangen van alle leerlingen. De raad 
geeft ook advies over allerlei zaken binnen de 
school, zoals huiswerkbeleid, schoolfeesten, 
helpen bij de Open Dagen. De leerlingen raad 
vergadert regelmatig onder leiding van een 
docent.
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Jeremiah, Sarah, Romy, Bouwe, Mauro en 
 Kathelijne zijn dit schooljaar begonnen in klas 
1A. Klas 1A is een KGT-klas (kader-gemengd/
theoretisch). Zij moesten vorig jaar, toen zij in 
groep 8 zaten, een nieuwe school kiezen.  
In dit interview kun je lezen hoe zij tot een 
 keuze kwamen en waarom het uiteindelijk het 
Hilfertsheem College werd.

Jullie kregen in groep 8 een advies van jullie juf of 
meester. Hoe ging het daarna allemaal?
Alle leerlingen hebben meerdere scholen bezocht. 
Sarah vindt het belangrijk dat een school niet te 
groot, maar ook niet te klein is. Ze kreeg een tip 
voor een andere school, maar toen ze ging kijken 
vond ze het daar niet heel fijn. Toen ze het 
Hilfertsheem College ging bezoeken wist ze meteen 
dat dit hem ging worden. Vooral de sfeer trok haar 
aan.
Het viel Mauro tijdens de Open Dag op hoe aardig 
iedereen tegen hem was. Hij werd goed 
opgevangen en dat vond hij oké. Het nieuwe 
gebouw sprak hem ook aan.
Bouwe kende HC al een beetje door zijn zus. Hij 
vond de leraren aardig tijdens de Open Dag. Met 
een lach vertelt hij dat ze gelukkig nog steeds 
aardig zijn.
De broer van Sarah zat al op HC en kwam met leuke 
verhalen thuis. Toen ze ook voor HC koos gaf haar 
dat een veilig gevoel.

De kennismakingsmiddag
Wij vinden het belangrijk dat onze nieuwe 
leerlingen snel wennen en zich prettig voelen. De 
overstap van de basisschool naar het voortgezet 
onderwijs is al spannend genoeg. Daarom worden 
alle nieuwe leerlingen al voor de zomervakantie 
uitgenodigd om kennis te maken met hun 
klasgenoten en hun mentor.

Alle leerlingen geven aan het nuttig te vinden om al 
voor de zomervakantie met de klas en de mentor 
kennis te maken. Ze vonden het allemaal inderdaad 
wel spannend en wilden weten of hun klasgenoten 
aardig waren.
Bouwe: “Het gaf mij veel rust in mijn hoofd. Ik wist 
al met wie ik in de klas kwam en hoefde me daar in 
de zomervakantie geen zorgen over te maken”.

Waarom heb je uiteindelijk voor het Hilfertsheem 
College gekozen?
Volgens de leerlingen klopt het beeld van de school 
met de indruk die ze opdeden tijdens de Open Dag 
en de proeflessen. Ze geven allemaal aan dat sfeer en 
onder buikgevoel belangrijk waren bij de keuze.  
Sarah vond het ook belangrijk om te weten hoe de 
school in elkaar zit en wat je er allemaal kunt doen.
Bouwe kreeg een mavo-advies en schrok toen wel 
een beetje. Hij dacht dat dat niet kon op het 
Hilfertsheem College. Hij was opgelucht toen hem 
duidelijk werd dat dit wel kan. Sterker nog, het bleek 
dat een groot deel van zijn klas hetzelfde advies 
kreeg van de basisschool.

Was de Open Dag voor jullie belangrijk?
Een volmondig JA!! is het antwoord. 
Romy zegt dat je door alle activiteiten al een beetje 
kunt zien hoe het echt gaat, het lesgeven enzo… 
Sarah geeft aan dat je tijdens de Open Dag veel 
aandacht krijgt maar dat ze nu veel meer een gewone 
leerling is. Ze vindt dat eigenlijk nu wel zo prettig.
Allemaal vonden ze het prettig om rondgeleid te 
worden door leerlingen. Die konden dan lekker 
uitgehoord worden door de ouders. “Zo kom je er 
achter hoe het echt is op school”.

Wat is belangrijker op een school? Vakken of sfeer?
Jeremiah: “Allebei is belangrijk. Er moet een soort 
evenwicht zijn”.
Sarah: “Belangrijker? Ik denk sfeer. Als je naar een 
school gaat en je voelt je er niet fijn bij, als de 
mensen niet aardig zijn of als je anders wordt 
behandeld, dan is de sfeer verpest”.
Volgens Bouwe zorgen leuke vakken ervoor dat de 
sfeer goed is. Mauro is het hier mee eens: “Als de 
sfeer niet goed is zijn de vakken ook niet leuk. Je 
moet je ook veilig voelen”.

Veilig?
“Er is natuurlijk wel eens een ruzietje maar dat wordt 
meestal dezelfde dag opgelost. Het is belangrijk dat 
je de volgende dag weer op school kan komen met 
een goed gevoel. Gelukkig helpt de mentor altijd”.
Sarah: “Als ik naar huis loop zit er soms een boven-
bouwer… die is dan zó lang en zó breed. Dan denk ik: 
als je opstaat kan je mij helemaal niet meer zien”.

Is je mentor belangrijk? 
Bouwe: “Je hebt altijd iemand die je kan vertrouwen. 
Je kunt na de les bij de mentor terecht als er wat is. 
Hij wil je altijd helpen”.
Sarah is positief over haar mentor. “Soms heb ik 
momenten dat aan van alles moet denken en mijn 
concentratie kwijt ben. Als ik weet dat iemand in de 
school weet wat er aan de hand is, dan voel ik me 
veel beter”.

De overstap van de basisschool naar het 
Hilfertsheem College. Wat is het grootste verschil?
Bouwe: “Op de basisschool heb je al je boeken op 
school. Dan hoef je alleen eten en drinken mee te 
nemen. Hier heb je al je boeken zelf en dan krijg je 
echt zo’n tas die groter is dan jezelf”.
Volgens Mauro is het grootste verschil dat hij nu niet 
meer de oudste en de grootste is. Verder vallen de 
verschillen volgens hem wel mee.
Sarah moest wel een beetje wennen. “Je ontmoet 
andere mensen, dus je moet weer vertrouwen 
krijgen. Het is heel anders, want je hebt allemaal 
verschillende docenten en elke keer moet je naar een 
nieuw lokaal”. Bouwe vindt het juist wel relaxed om 
elke keer een stukje te lopen voor de nieuwe les 
begint.

Hoe word je geholpen als je bijvoorbeeld 
dyslectisch bent?
Bouwe: “Ik krijg RT. Nu alleen nog voor Engels. 
Oefenen en extra uitleg. Op de basisschool kreeg ik 
ook extra hulp en tijd met dingetjes. Dat gaat hier 
gewoon door. Dat is heel fijn!”.

Romy heeft moeite met rekenen en heeft af en toe 
bijles gehad. “Bijles heeft wel geholpen. Ik heb nu 
goede cijfers voor wiskunde. Ik ben best wel trots op 
mezelf”.

Sarah: “In de huiskamer kan ik hulp vragen aan 
docenten. Zij kunnen mij helpen mijn huiswerk en 
plannen. Ik kom dan makkelijker uit mijn opdrachten 
en dan heb ik altijd mijn huiswerk af”.

Op het Hilfertsheem College wordt gewerkt 
met Chromebooks en boeken
Sarah: “De combinatie vind ik super fijn. Bij sommige 
vakken leer je beter met boeken en bij sommige 
vakken gaat het beter op een Chromebook. Met 
boeken erbij heb ik vaak meer overzicht”

Hebben jullie tips aan de leerlingen van groep 8?
Mauro: “Volg je gevoel. Ga niet naar dezelfde school 
als je beste vrienden, omdat je beste vrienden er 
heen gaan. Maak zelf een keuze. Je maakt sowieso 
nieuwe vrienden”.
Bouwe: “Écht je onderbuikgevoel volgen! Kies voor 
de school waar je je goed voelt”.

v.l.n.r. Romy, Bouwe, Mauro, Jeremiah, Sarah en Kathelijne

LEERLINGEN AAN HET WOORD
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Het Hilfertsheem College heeft vier leerwegen met 
allemaal een eigen niveau en programma. Aan het eind 
van het tweede leerjaar krijg je een advies over het 
niveau in de bovenbouw. Bij dit advies wordt vooral 
gekeken naar wat je kan. Daarbij letten we niet alleen op 
kennis, maar ook op andere dingen die je hebt geleerd. 
Naast het niveau moet je in de bovenbouw ook een 
profiel (beroepskeuzerichting) kiezen. 

BK-klasBasisklasLeerjaar 1 en 2

Leerjaar 3 en 4 Basisberoepsgerichte 
leerweg

Economie & 
Ondernemen 

Bouwen, Wonen  
& Interieur

Produceren, Installeren 
& Energie

Zorg & Welzijn
Dienstverlening & 

Producten

MBO-Niveau 2 MBO-Niveau 3 en 4 MBO-Niveau 3 en 4 Havo

Kaderberoepsgerichte 
leerweg

Economie & 
Ondernemen 

Bouwen, Wonen  
& Interieur

Produceren, Installeren 
& Energie

Zorg & Welzijn
Dienstverlening & 

Producten

Gemengde en  
Theoretische leerweg

Dienstverlening & 
Producten

KGT-klas

Vervolgonderwijs

We zijn trots op de resultaten van onze leerlingen
Hieronder kun je zien hoeveel leerlingen hun diploma haalden de afgelopen jaren.

 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
vmbo BB 100% 96% 100% 98% 98% 100%
vmbo KB 95% 95% 100% 97% 97% 100%
vmbo GL/TL 84% 81% 100% 100% 100% 100%
Totaal 95% 94% 99% 99% 98% 100%

WAT GEBEURT ER ALLEMAAL IN DE BOVENBOUW?

Op het Hilfertsheem College 
hebben wij vijf profielen

Hieronder zie je de niveaus en de profielen:
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Aanmelding en toelating
• Je kunt je aanmelden en inschrijven voor een 

school na alle Open Dagen, dus vanaf maandag 
1 maart 2021. Eerder aanmelden mag, maar 
aanmeldingen worden pas behandeld na de 
inschrijvingsweek. De aanmeldingsformulieren 
zijn tijdens de Open Dagen en in de weken 
daarna bij onze school verkrijgbaar. 
Aanmeldingsformulieren zijn ook op de website 
te vinden.

• De sluiting van de aanmelding voor de 
brugklassen is op 5 maart 2021 om 12.00 uur. 

• Per leerling wordt slechts één getekende 
adviesbrief van je basisschool aan je ouders 
gegeven. 

Heb je verder nog vragen? 
Neem dan contact op met:

Jaap Slob, teamleider onderbouw
j.slob@hilfertsheem.nl

Helen Elzinga, coördinator onderbouw
h.elzinga@hilfertsheem.nl

Tamara van Schaik, coördinator onderbouw
t.vanschaik@hilfertsheem.nl

Hilfertsheem College
Lieven de Keylaan 58, 1222 LH Hilversum
Postbus 268, 1200 AG Hilversum
T 035 683 15 57
E info@hilfertsheem.nl
I www.hilfertsheem.nl

Facebook: @hilfertsheemcollege
Instagram: hilfertsheem_college

HET CONTACT MET OUDERS IS BELANGRIJK VOOR ONS

Natuurlijk vinden je ouders het belangrijk om te weten 
hoe het met je gaat op school. Ook wij vinden contact 
met je ouders heel belangrijk.
Je cijfers staan op Magister en drie keer per jaar krijg je 
een rapport mee. Een paar keer per jaar krijgen je 
ouders een uitnodiging voor een gesprek met je mentor 
of je leraren. Wanneer het nodig is, is er ook tussentijds 
contact met je mentor.

Voor het dagelijks contact met je ouders maken we 
gebruik van een agenda/logboek, waar leraren en 
ouders hun opmerkingen kunnen noteren. Zo blijven jij 
en je ouders goed op de hoogte van hoe het met je gaat. 

Website en sociale media
Op onze website www.hilfertsheem.nl staat nog 
veel meer informatie over onze school en wat er 
allemaal gebeurt. 

Wij hebben ook een eigen Facebookpagina, kijk 
maar op www.facebook.com/pages/Hilfertsheem 
en we zijn te vinden op Instagram.

Met de trein naar school…

Vanaf Hilversum Centraal is het ongeveer 
15 minuten lopen naar het Hilfertsheem College 
en vanaf Hilversum Mediapark maar 10 minuten.

Met de bus…
Als je met de bus vanaf het station komt, is het 
ongeveer 4 minuten lopen naar school. 

Hoe lang je er met het de trein of bus over doet 
hangt af waar je vandaan komt. Hieronder kan je 
zien hoe lang je er ongeveer over doet.

Baarn 6 minuten
Blaricum 26 minuten
Bussum 27 minuten
Eemnes 20 minuten
Huizen 33 minuten
Loenen 24 minuten
Loosdrecht 28 minuten
Nederhorst den Berg 35 minuten
Weesp 14 minuten

Voor meer reisinformatie kun je op 9292.nl kijken.

Als de vertrek- en aankomsttijden van de trein of 
bus heel erg ongunstig uitkomen, waardoor je 
heel laat pas thuis komt, dan is het mogelijk om 
de schooltijden iets aan te passen. Hiervoor moet 
je wel toestemming van school krijgen.

Wil je meer weten 
over onze school?

Kom dan samen met je ouders naar onze Open 
Dag. Wij heten jullie van harte welkom op het 
Hilfertsheem College.

Als je een proefles wilt volgen kan dat ook. 
Hiervoor kan je je via onze website aanmelden. 
Voor je ouders hebben we ook nog een speciale 
informatieavond en kijk voor meer informatie op 
onze website www.hilfertsheem.nl. 

Bovendien bestaat natuurlijk de mogelijkheid om 
een afspraak te maken voor een rondleiding op 
een andere dag.
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KEUZEHULP

Moeilijk hè? Kiezen! 
Hieronder vind je een aantal vragen die jij jezelf kunt stellen als je open dagen bezoekt en die je kunnen helpen 
om een keuze te maken. 

Colofon
Tekst: Jaap Slob/Tamara van Schaik
Foto’s: Margot van Brakel
Ontwerp: Maximum Koppel

M.m.v. mevr. Y. Nickolson, Bouwe Ypma, Mauro Pauwels, 
Sarah Aboalfa, Romy Steensma, Kathelijne van Werven. 

 Biedt deze school het niveau van mijn basisschooladvies aan?

 Kan ik, als ik het super goed doe op school, naar een hoger niveau?

 Werken ze in de les met laptops of computers?

 Kan ik genoeg ondersteuning krijgen als ik bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie heb?

 Kan ik er steunles krijgen?

 Hoeveel huiswerk krijg ik?

 Is er huiswerkbegeleiding op deze school?

 Kan ik mijn huiswerk op school maken?

 Is het een grote of een kleine school? 

 Hoeveel leerlingen zitten er totaal op school?

 Met hoeveel kinderen kom ik in de klas?

 Tot hoe laat moet ik naar school?

 Hoeveel toetsen krijg ik?

 Hoe vaak krijg ik een rapport?

 Is het een leuk gebouw?

 Is er één schoolgebouw of zijn er meerdere gebouwen?

 In wat voor omgeving liggen de lokalen en velden?

 Heeft de school een goede gymzaal/sportveld?

 Hoe ver en hoe lang moet ik reizen om op school te komen?

 Is de school schoon?

 Zijn er duidelijke regels op deze school?

 Is het een 'veilige' school?

 Is er een (bewaakte) fietsenstalling?

 Is er een fijne sfeer op de school?

 Voel ik mij thuis op deze school?

 Welke vakken krijg ik allemaal? (Vooral welke leuke vakken?)

 Zijn er leuke docenten?

 Doe de school genoeg tegen pesten?

 Kan ik binnen de school bij iemand terecht als ik een probleem heb?

 Doet de school aan extra sport, culturele en andere activiteiten?

 Worden er schoolfeesten georganiseerd?

 Is er een leerlingenraad?

 Is er een schoolkrant?

 Wordt er op deze school rekening gehouden met mijn geloof?

 Ik doe aan topsport, kan ik dat combineren met deze school?

 …

Volg je gevoel. Maak zelf een 
keuze want je maakt sowieso 

nieuwe vrienden.

Ik heb nu goede cijfers voor 
wiskunde. Ik ben best wel 

trots op mezelf.



We zetten alle belangrijke data  
even op een rijtje…

Open Dag voor ouders en leerlingen
Zaterdag 6 februari 2021
Lieven de Keylaan 58, Hilversum

Voorlichtingsavond voor ouders
Woensdag 10 februari 2021
Lieven de Keylaan 58, Hilversum

Open lesmiddag voor geïnteresseerde leerlingen
Woensdag 17 februari 2021
Lieven de Keylaan 58, Hilversum

Voorlichtingsavond Topsport Talentschool voor ouders 
en leerlingen
Een aanvullende voorlichtingsavond over onderwijs en topsport 
voor ouders en verzorgers van sporttalenten. 
Donderdag 30 januari 2021
Comenius College, Bisonlaan 1, Hilversum 

Lieven de Keylaan 58, 1222 LH Hilversum
T 035 683 15 57
E info@hilfertsheem.nl
I www.hilfertsheem.nl
Facebook @hilfertsheemcollege
Instagram hilfertsheem_college

6 redenen om voor het 
Hilfertsheem College te kiezen

1. Kleine school
2. Eigentijds schoolgebouw
3. Persoonlijke aandacht voor de leerling
4. Goede begeleiding en zorg
5. Veel keuzemogelijkheden
6. Mediawijs in leren en communiceren


