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Hallo HML’ler,

Nu je dit boekje voor je hebt liggen, ben je weer terug van weggeweest.
Welkom allemaal! Geen bloedhete dagen in Spanje meer, gebroken
tentstokken in Frankrijk, vluchtvertraging naar Indonesië, natte sokken in
Gelderland of agressieve stieren in de Alpen van Oostenrijk.
Daarom zijn jullie natuurlijk ontzettend blij om weer te mogen starten op
jullie vertrouwde school of juist blij om een nieuwe start te maken op het
HML.
Deze week staat bol van de verschillende activiteiten. Activiteiten om
elkaar en je coach beter te leren kennen, activiteiten om gewoon lekker
met elkaar te sporten en sommige activiteiten zijn bedoeld om
je handvatten te geven in het komende schooljaar.
Als HML-leerling mag je trots zijn op de manier waarop we met elkaar
omgaan. Dit is uniek ten opzichte van veel scholen in Nederland!
We hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat jullie alle nieuwe
leerlingen in de klas op een open en warme manier zullen ontvangen
en helpen met de eerste dagen.

Heel veel plezier deze eerste schoolweek!
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MONTESSORIBEGINSELEN

Hoofd, hart en handen
Voorbereide omgeving
Op ooghoogte werken
Niet storen
Sociaal leren
Binnen / buiten school
Reflecteren
Zelfdiscipline en planning
Betrokken zijn
Oog hebben voor verschillen
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OVERZICHT SCHOOLFOTOGRAAF

KLAS

TIJD

KLAS

TIJD

2A

8.30

3A

9.30

2B

8.30

3B

9.30

2C

8.45

3C

9.45

2D

8.45

3D

9.45

2E

9.00

3E

10.00

2F

9.00

3M

10.00

2G

9.15

2H

9.15
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OVERZICHT MONTESSORIWEEK

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

Strandtent
Culpepper

Startlokaal

5

VRIJDAG
Startlokaal

08:30
09:30

Startbijeenkomst per klas
Schoolfotograaf

Opstarten +
schooljaarcheck

09:00 verzamelen
op het strand

Opstarten +
start workshops

08:30
09:30

09:30
10:30

Kennismaking met
je coach 1
Schoolfotograaf

Social-mediatraining 1

Start Stranddag

2e klas workshop
3e klas Peppels

09:30
10:30

10:30
11:00

Pauze
Schoolfotograaf

Pauze

Stranddag

Pauze

10:30
11:00

11:00
12:00

Kennismaking met
je coach 2
Schoolfotograaf

Social-mediatraining 2

Stranddag

Magistermoment

11:00
12:00

12:00
13:00

Buitenactiviteit

Eiergooichallenge

Stranddag

Loopbaanoriëntatie- en
begeleiding (LOB)

12:00
13:00

13:00
13:30

Pauze

Picknick

Afsluiting Stranddag

Pauze

13:00
13:30

13:30
14:00

Dagafsluiting

Picknick + dagafsluiting

-

Afsluiting startweek

13:30
14:00
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OVERZICHT COACHES

KLAS

COACHES

AFKORTING

COACHES

AFKORTING

2A

Sacha Pool
Iris Berendsen

PL
BER

3A

Mijke den Haan
Katrien Audenaerde de Graaf

HN
AUD

2B

Virginia Manger
Marc Hommes
Judith van Voorthuijsen

MG
HM
VOO

3B

Lenneke Maan
Ilse Duijvestein
Niels Weezepoel

MAA
DUI
WZ

2C

Marc Hommes
Lex Bekker
Virginia Manger

HM
LBE
MG

3C

Laïla Boutaïbi
Fred Brandt / Sophie Bravenboer

BOU
BR / BA

2D

Janneke van de Kerk
Ivana Balen

KK
BAL

3D

Ayse Karakaya-Bal
Laïla Boutaïbi
Fred Brandt / Sophie Bravenboer

AB
BOU
BR / BA

Lenneke Maan
Tim Blom

MAA
BLM

3E

Ayse Karakaya-Bal
Sander Kooij
Katrien Audenaerde de Graaf

AB
KOS
AUD

2F

Emile Hal
Mathijs Wullems

HAL
WUL

3M

Annette van Velden
Niels Weezepoel

VEN
WZ

2G

Denise Pieters
Adinda de Vries
Leon Dahmen

PE
VA
DA

2H

Denise Pieters
Adinda de Vries
Leon Dahmen

PE
VA
DA

2E
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KLAS

MIJN
COACH
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B-UREN

Inschrijven B-uren 2e klas in de startweek
1. Inschrijven tot en met week 6 (vrijdag 29 september)
2. Project-uren tellen als B-uren. Dus als je in de eerste 5 weken een
project hebt en je vult deze uren hiervoor in, tellen deze uren als
B-uren.
3. Hamel-uren, klankbordgroep-uren en peercoaching tellen als
B-uren
4. Voor WI en NE volg je twee begeleidingsuren per week
5. Voor NASK, AK, GS en DU volg je één begeleidingsuur per week
6. Voor FA volg je eens per twee weken één begeleidingsuur.

Inschrijven B-uren 3 mavo in de startweek
1. Inschrijven tot en met week 6 (vrijdag 29 september)
2. Project-uren tellen als B-uren. Dus als je in de eerste 5 weken
een project hebt en je vult deze uren hiervoor in,
tellen deze uren als B-uren.
3. Hamel-uren, klankbordgroep-uren en peercoaching
tellen als B-uren
4. Voor WI, GS en BI volg je één begeleidingsuur per week
5. Voor AK, TE en CKV volg je eens per twee weken één
begeleidingsuur
6. Per week volg je één begeleidingsuur naar keuze.
Inschrijven B-uren 3 havo/vwo in de startweek
1. Inschrijven tot en met week 6 (vrijdag 29 september)
2. Project-uren tellen als B-uren. Dus als je in de eerste 5 weken een
project hebt en je vult deze uren hiervoor in, tellen deze uren als
B-uren voor dat vak.
3. Hamel-uren, klankbordgroep-uren en peercoaching tellen als
B-uren
4. Voor NE, WI en DU volg je minimaal 2 begeleidingsuren per week.
5. Voor EC, FA en NASK volg je minimaal 1 begeleidingsuur per
week.
6. Voor EN, GS, AK, TE en BI volg je minimaal 1 begeleidingsuur per
2 weken.
7. Per week volg je hiernaast één begeleidingsuur naar keuze.
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MASTERS IN KLAS 2

Zoals jullie vast al weten, werken we op het HML met Masters.
Er zijn twee soorten Masters: de Creatieve Masters en de B-wise Masters.
De Creatieve Masters en de B-wise Masters starten in periode 1,
daar gaan we in de montessoriweek voor inschrijven.
Creatieve Masters
Veel leerlingen hebben zich ingeschreven voor een jaarmaster, namelijk
Sport, Theater en Kunst. Die leerlingen hebben dus voor het hele
jaar gekozen en maken geen keus voor de eerste periode.
Voor de andere leerlingen bieden we op dinsdagmiddag in de eerste
periode de volgende Creatieve Masters aan:
Safety first
Opkomen voor jezelf, je eigen veiligheid garanderen, zelfverdediging…
dit zijn allemaal onderdelen die je leert bij Safety First…. Veiligheid
eerst!

Digital Design
Foto’s bewerken, coole achtergronden maken, mooie plaatjes creëren.
Na de Master digital design is niets voor jou meer een geheim!
Koken 2
Deze master is bedoeld voor leerlingen die koken 1 al hebben gevolgd.
We gaan verder op onze ontdekkingstocht naar nieuwe gerechten en
mooie combinaties. Marieke Heneman heeft weer heerlijke recepten
uitgezocht. Dat wordt smullen.
Het architectonisch zelfportret
Wie ben jij in relatie tot het huis waar je woont? En zou je jezelf als een
huis kunnen beschrijven? In deze creatieve master ga je aan de slag
met allerlei materialen om te bouwen! Deze master staat als een huis.

Squash
Een goede training voor snelheid, balgevoel en reactievermogen.
Heerlijk squashen in de korte sportmaster. Wie doet er mee?
Mindfulness
Stil staan bij het hier en nu, focus leren krijgen in een drukke omgeving.
In deze Master maak je kennis met de basisbeginselen van mindfulness.
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MASTERS IN KLAS 2

Op donderdagmiddag bieden we de volgende B-wise masters aan:
Ondernemen
Hoe zet je een eigen bedrijf op? En hoe zorg je dat jouw goede ideeën
om zaken te verkopen in krachtige daden worden
omgezet? In de master ondernemen leer je hoe je een groot
ondernemer kunt worden!

Media 1
Voor de leerlingen die vorig jaar geen media hebben gevolgd is er nu
de kans dat alsnog te doen. Bij Media 1 leer je hoe je
zelf nieuws maakt voor een krant of een website. En alles is in het
Engels!

Sterrenkunde 1
Voor de leerlingen die vorig jaar geen sterrenkunde hebben gevolgd is
er nu de kans om dat alsnog te doen. Sterren en
planeten, de afstand van hier tot de maan, leven op Mars… het zijn zo
van die zaken die besproken en behandeld worden
in de master sterrenkunde.

Chinees 2
Voor de leerlingen die vorig jaar Chinees 1 hebben gevolgd is er nu de
mogelijkheid de tweede module te volgen. Je volgt
deze module twee periodes om nog beter te worden in de Chinese taal.

Ontwerpen
Wat is ontwerpen? Wat zijn ontwerpfasen en hoe helpt bouwen je bij je
werk? In de master ontwerpen ga je zelf aan de
slag. Met karton en ander materiaal ontwikkel je samen een idee. Je
zult zien dat daar veel doe- en denkwerk bij komt
kijken.
Debatteren
Debatteren kun je leren! Hoe overtuig je de ander van je argumenten?
Daar zijn slimme trucjes voor. En voor je het weet
kun je mee debatteren in de Tweede Kamer. Leer de fijne kneepjes van
het vak en maak vooral veel plezier bij debatteren.
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Onderzoek 2
In de master ‘onderzoek’ voor klas 2 ga je natuurwetenschappelijk
onderzoek doen. Zo ga je bijvoorbeeld bacteriën kweken
en ga je met elektriciteit werken.
Kunst en filosofie
Nadenken over het leven en belangrijke zaken die je bezig houden
heeft veel te maken met wat er in de kunst gebeurt.
Samen met de docent kijk je naar mooie kunstwerken en probeer je een
verklaring te geven voor wat die kunst bij je
oproept. Het is vooral genieten en een bezoek aan het museum behoort
zeker tot de mogelijkheden!
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FIRST LEGO LEAGUE

Op je plaats, klaar, af! Tijdens het
seizoen
2017/2018 HYDRO DYNAMICS leer je van alles over water – hoe we
aan water komen, het transporteren, gebruiken of afvoeren.
Welke mogelijkheden zijn er als we begrijpen wat er gebeurt met ons
water?
De FIRST LEGO League daagt je uit om te denken als wetenschapper
en technicus. Daarnaast leer je een eigen robot te bouwen en te
programmeren met
om hier vervolgens
verschillende missies in de robotwedstrijd mee uit te voeren.
Tijdens het hele traject staan de kernwaarden zoals sportiviteit,
samenwerking en respect voor elkaar hebben centraal.
Awesome Animal Girls
De Awesome Animal Girls schrijven zich in in deze master en gaan
gericht met de Lego League aan de slag.
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EVALUATIE

Daar zijn we dan, bij het eind van je eerste schoolweek. We begrijpen
dat je weer een hele hoop informatie over je heen gekregen hebt en
daarvoor is deze laatste bladzijde. We willen je een paar vragen stellen
om je te helpen om met al die informatie aan de slag te gaan.
Ten eerste
Waar sta je nu? Op school natuurlijk, maar hoe sta je tegenover het
nieuwe schooljaar? Kijk je stiekem ergens tegenop of is er juist iets waar
je heel erg naar uit kijkt? Schrijf in een aantal zinnen op wat er allemaal
in je hoofd zit voor aankomend schooljaar.

Ten tweede
Is er nu al iets dat je van je coach wilt weten? Informatie van afgelopen
week die nog niet helemaal is blijven hangen of misschien iets
persoonlijks van je coach. Bijvoorbeeld of hij/zij een huisdier heeft,
liever in een bubbelbad zit dan in de zee zwemt of zomaar iets anders.
Schrijf hier onder minimaal twee vragen op.

1

2

3

4

Neem dit boekje mee naar je eerste coachgesprek.
Dan kunnen jij en je coach een mooie start maken in het
nieuwe schooljaar!
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