Veel gestelde vragen - havo
Wat is er bijzonder aan de havo-lessen op het Willem?
De lessen op de havo worden gegeven door docenten die daar als team speciaal voor getraind zijn.
Zo zullen ze in hun lessen meer aandacht besteden aan verwerking van de theorie dan op het vwo en
hanteren ze in de les werkwijzen en opdrachten die aansluiten bij de leefwereld en het denkniveau
van de leerlingen. Daarbij wordt de lesstof in blokjes van 10 of 15 minuten aangeboden, veel gebruik
gemaakt van beelden, activerende werkvormen en is er aandacht voor hóe je moet leren. De
leerlingen worden uitgedaagd om actief met de stof aan de slag te gaan, waarbij de docent ervoor
waakt dat de verwerking op het juiste niveau plaatsvindt. Dat betekent bijvoorbeeld voor een taal
het houden van een mini-spreekbeurt over een youtube-filmpje of het doen van boodschappen in
een taaldorp. Voor een zaakvak als aardrijkskunde of economie met excursies of het voorbereiden
van een les- onderdeel over een actuele situatie die verband houdt met de lesstof. Bij de bètasecties wordt veel gewerkt met proefjes en voorbeelden die de leerstof concretiseren. Waar
mogelijk wordt gebruik gemaakt van speciale havo-lesmethodes.
Heb je herkansingen in de onderbouw van de havo op het Willem?
Leerlingen in de onderbouw van de havo hebben per periode recht om één toets opnieuw te maken.
Uit ervaringen weten we echter dat dat alleen zin heeft als een leerling nogmaals uitleg en oefening
bij de stof heeft gehad. Om de toets te mogen herstellen moet je dus wel een paar ‘hersteluren’ volgen.
Wat is er bijzonder aan havo 3 op het Willem?
In de laatste periode van havo 3 krijgen de leerlingen al les in hun bovenbouwprofiel. Zo kunnen ze
alvast wennen aan het niet meer klassikaal volgen van sommige vakken en eventueel hun
vakkenkeuze nog bijstellen. Het vwo begint in de vierde pas met de profielen.
Doen havisten mee aan de talentklassen?
Na de brugklas doen de leerlingen van havo 2 niet meer mee in de talentklassen, maar doen zij
opdrachten binnen één van de drie talentgebieden: Business, NLT (Natuur, Leven & Technologie),
Design. Op het rooster staan deze uren als HaCo.
Wat zijn HaCo-uren?
HaCo staat voor ‘Havisten Competent’. HaCo-uren zijn blokuren in het rooster waarin leerlingen
werken aan opdrachten binnen hun eigen interessegebied. Deze opdrachten zijn groepsopdrachten
die toewerken naar een concreet eindproduct. Voorbeelden zijn: het opzetten van een restaurant
voor een avond (Business), het organiseren van een modeshow (Design) of het onderzoeken van de
werking van gebruiksvoorwerpen zoals hockeysticks of de toepassing van robots (NLT).
Waarom krijgen havisten Haco-uren?
Omdat de havo-leerlingen graag in praktijk leren. We koppelen de leerstof waar mogelijk aan de
projecten, waardoor de theorie ook meer gaat leven en waardoor het makkelijker wordt onthouden.

Ze leren in deze uren samenwerken, plannen, organiseren, presenteren en nog veel meer. Allemaal
vaardigheden die ze later goed kunt gebruiken bij vervolgstudies op het HBO.
Worden HaCo-uren alleen in HAVO gegeven?
Ja, alleen havisten hebben HaCo-uren, van havo 2 tot en met havo 5.
Zijn er ook werkweken op de havo?
In havo 5 gaan de leerlingen op werkweek waar ze, naast de uitvoering van veel leuke culturele
en sportieve activiteiten, materiaal verzamelen voor hun HaCo-profielwerkstuk.

