Montessoriweek
5v 2017-2018

Dit boekje is van:
Klas:
Coach:
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Welkom!
Dit boekje bevat informatie
over de Montessoriweek. Je
vindt het programma per dag
en interessante en nuttige
informatie voor de rest van
het jaar. Bewaar het boekje
dus ook goed!
Deze week leer je je coach en
je klas kennen. Er zijn lessen,
kennismakingsactiviteiten en
de eerste voorbereidingen
voor de reizen worden
getroffen.
Veel plezier in de
Montessoriweek!
Team 4v5v
Anne-Marie (JE), Evert (JN),
Marianne (RV), Paul (DUR),
Roland (BH), Tjomme (KP) en
Ton (SH).
(Gastcoaches Petra (VE),
Annelies (HA), Danny (ZG))
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Dinsdag 22 augustus
8.30 - 9.30
Introductie coaching
9.30 - 10.30 Kennismakingsactiviteit
10.30 - 11.00 Pauze
11.00 – 12.30 Studieles deel 1
12.30 – 13.00 Pauze
13.00 - 14.00 Studieles deel 2
Invulling studieles:
–
–
–
–
–
–

Communicatieschema
Jaarplanning
Persoonlijk schema proeven en bewijzen maken (via Peppels)
Inschrijven B-uren
Schoolfotograaf 4v1 12.00, 4v2&5v1 12.15, 5v2 12.30
Kahoot schoolregels
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Woensdag 23 augustus

8.30 - 9.30
Les 1
9.30 – 10.30 Les 2
10.30 - 11.00 Pauze
11.00 – 13.00 Voorbereiding reizen
13.00 - 13.30 Pauze
13.30 - 14.30 Voorlichting externe activiteiten

Voor lessen: zie magister
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Donderdag 24 augustus

8.30 - 9.30
9.30 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.30

Les 1
Les 2
Pauze
Voorbereiding reizen
Pauze
Oudercarrousel voor leerlingen

Voor lessen: zie magister
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Vrijdag 25 augustus
8.30 - 9.30
Les 1
9.30 - 10.30 Les 2
10.30 - 11.00 Pauze
11.00 - 12.00 Les 3
12.00 – 14.00 Picknick Rosarium
Voor lessen: zie magister
•

6

Montessoriuitgangspunten
Vrijheid in gebondenheid
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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Schoolregels in de les
Bekijk voor aanvang van het jaar de

schoolregels op de site nog eens. Er zijn
afspraken over:

HML “gij zult niet storen”
Algemeen
Mobiele telefoon en andere apparatuur
De lessen

Surveillance en lesuitval
De pauzes
Voetbal

Na lestijd
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Globale
jaarplanning 1
Montessori Startweek
Week 1
21-25 aug

Montessori Startweek
Inplanblok 1

Week 2 28
aug – 1 sep

30 augustus oudercarrousel

Week 3 4-8
sep

8 september gymnasiumdag

Proeven

Bewijzen

Proeven

Bewijzen

Week 4 1115 sep
Week 5 1822 sep

19 september Prinsjesdag
en studiedag = geen les

Week 6 25
sep- 1 okt

Invullen B-uren t/m week 11
28 september
intermontessoriale
bovenbouw Wageningen
Inplanblok 2

Week 7 2-6
okt

Reizen 4-11 oktober (SintPetersburg), 6-13 oktober
(Rome)

Week 8 913 okt

Reizen 4-11 oktober (SintPetersburg), 5-12 oktober
(Rome)
Herfstvakantie

Week 9 2327 okt
Week 10 30
okt – 3 nov

2 november: Projectdag 1

Week 11: 610 nov

Invullen B-uren t/m week 16
7-10 november PROVO en
ontwikkelgesprek 1, geen
les na het 4e uur
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Globale
jaarplanning 2
Inplanblok 3
Week 12 13-17
nov

Proeven

Bewijzen

Proeven

Bewijzen

16 november
Masterclass
Maerlant

Week 13 20-24
nov
Week 14 27 nov –
1 dec

29 november
tafeltjesmiddag
5v

Week 15 4-8 dec

5 december 1e en
2e uur Sinterklaas

Week 16 11-15
dec

Invullen B-uren
t/m week 21

Inplanblok 4

Week 17 18-22
dec

20 december
wintersportdag
bovenbouw
22 december
kerstontbijt en
tafeltennis
Kerstvakantie

Week 18 8-12 jan

11 januari:
studiedag = vrij

Week 19 15-19
jan
Week 20 22-26
jan
Week 21 29 jan –
2 feb

Invullen B-uren
t/m week 26
2 februari open
middag/avond
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Globale
jaarplanning 3
Inplanblok 5
Week 22 5-9
feb

Proeven

Bewijzen

6 februari Masterclass
Dalton

Week 23 1216 feb
Week 24 1923 feb

19-21 feb
Ontwikkelgesprek 2,
geen les na 13.00
23 februari vrij
Voorjaarsvakantie

Week 25 5-9
maart
Week 26 1216 maart

Invullen B-uren t/m
week 31

Inplanblok 6

Proeven

Bewijzen

Week 27 1923 maart
Week 28 2630 maart

30 maart Goede
Vrijdag = vrij

Week 29 2-6
april

2 april Tweede
Paasdag
Tegenbezoek Russen
5v
4 april masterclass
Haganum

Week 30 9-13
april
Week 31 1620 april

Invullen B-uren t/m
week 36
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Globale
jaarplanning 4
Inplanblok 7
Week 32 2327 april

Proeven

Bewijzen

27 april Koningsdag
Meivakantie

Week 33 1418 mei
Week 34 2125 mei

21 mei Tweede
Pinksterdag
23-25 mei
Ontwikkelgesprek 3,
geen les na 13.00

Week 35 28
mei – 1 juni
Week 36 4-8
juni

4 juni Pinksteren
5 juni Rekentoets
Invullen B-uren t/m
week 40
Inplanblok 8

Proeven

Bewijzen

Week 27 1115 juni
Week 28 1822 juni
Week 29 2529 juni
Week 30 2-6
juli

Ontwikkelgesprek 4

Week 31 9-13
juli
Zomervakantie
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Proevenschema 1

13

Proevenschema 2
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Instructie invullen
B-uren:
•

Op de volgende bladzijde vind je het
minimaal aantal uren dat je per vak
moet volgen.
Hiernaast geldt het volgende:
- Je moet je inschrijven voor week 2
tot en met 6 (vrijdag 29
september).
- Het aantal uren moet je aanvullen
tot 27 met uren naar keuze.
- Uren voor de Hamel, Feco,
leerlingencommissie etc. tellen
ook als uren.
- Uren die je verplicht inschrijft voor
de projecten, tellen ook als uren
voor die vakken.
In een coachgesprek is het mogelijk,
als daar goede redenen voor zijn, om
uren te veranderen.

15

I- en B-uren
4V 17-18

5V 17-18
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• Het schema
hiernaast is een
richtlijn voor het
invullen van je Buren.
• In totaal moet je
per week
uitkomen op 27
uur, bestaande
uit I-uren en Buren = 27 uur
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Peppels, magister,
e-mail, Atelier,
digitale hulpmiddelen
Peppels: jaarplanners, opdrachten, bewijzen, proeven.
Magister: rooster, cijfers, absentenregistratie.
E-mail: contact met docent en coach (ook voor de ouders:
contact met school via e-mail).
Atelier: Aanvullend materiaal per vak.
Digitale hulpmiddelen: Wij adviseren jullie ten zeerste je eigen
laptop of tablet aan te schaffen en iedere dag mee naar school
te nemen.
Tag: Zorg ervoor dat je altijd je tag bij je hebt en dat daar
tegoed op staat.
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Activiteiten buiten
het HML 1
Naast de vakken en projecten van het HML heb jij als
bovenbouwer in het vwo nog veel meer gave kansen om je te
ontwikkelen. Universiteiten, debatinstituten, internationale
organisaties enzovoort ontvangen jullie graag. Bij sommige
activiteiten kun je zo deelnemen, voor anderen moet je eerst
solliciteren. Ook dat is een hele leerzame ervaring. Bekijk het
aanbod en onderzoek wat er voor jou bij zit. Bespreek met je
coach of dit mogelijk is en hoe je dit kunt gaan regelen. Soms
staan er kosten bij, we gaan kijken wat school daar voor jullie
kan betekenen!
Pre-University Classes
Wat: Pre-University Classes zijn voor vwo leerlingen uit de bovenbouw die meer
aankunnen dan het reguliere schoolprogramma. Deze leerlingen kunnen kennis maken met
de wereld van de wetenschap door speciale collegereeksen (ongeveer 8 weken/colleges) te
volgen aan de Universiteit Leiden. Van Russisch tot Sterrenkunde en van Archeologie
tot Wiskunde: wetenschappers in de dop kunnen zich verdiepen in een groot
aantal vakgebieden van de Universiteit Leiden!
Wanneer: Vanaf januari 2018, aanmelden eerste schoolweken (voor oktober)
Meer informatie: http://onderwijs.leidenuniv.nl/honoursacademy/preuniversityclasses/
Hoe aanmelden: aanmeldingsformulier, motivatiebrief, recente cijferlijst
Selectie?: ja
Kosten: €75,Welke docent weet er meer van?: Tamar (Sch), Marianne (Rv)
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Activiteiten buiten
het HML 2
National Moot Court
Wat: The International Moot Court (IMC) is a two-yearly international competition for high
school students at Higher Secondary (HAVO), Pre-University (VWO) or International
Baccalaureate (IB) level between the ages of 14 and 18. Teams of students will compete
with each other in an international court. It is a unique event that enables selected
students to gain international experience in their own country and at the same time learn a
great deal about arguing and pleading a case in court. The IMC is organised by The Hague
City Council in collaboration with the City of New York.
Wanneer: Juni 2018, aanmelden en selectie in voor april 2018
Meer informatie: https://nationalmootcourt.nl/en/nmc
Hoe aanmelden: motivatiebrief en/of motivatievideo
Selectie?: ja (en je moet onder de 18 zijn)
Kosten: geen
Welke docent weet er meer van?: Marianne (Rv) en oud leerlingen Jefta Wassenberg en
Danique Kuijlenburg.
Taalkunde Olympiade
Wat: De Taalkunde Olympiade is bedoeld voor leerlingen uit 4, 5 en 6 vwo die
geïnteresseerd zijn in taal én logica. Je krijgt opgaven over de meest uiteenlopende oude
en moderne talen en schriftsoorten. Kennis van de taal is niet nodig; als je het leuk vindt
om met talen bezig te zijn en je houdt ook van wiskunde, dan maak je een goede kans op
leuke prijzen. De opgaven worden gemaakt door taalwetenschappers en docenten van
allerlei andere taal- en cultuurstudies in samenwerking met hun studenten. De vragen
kunnen dus gaan over alle denkbare talen en schriften. Als jij niet bang bent voor
spijkerschrift, oud-Duits of modern Hebreeuws en je het een uitdaging vindt om de
wiskunde achter een taal te ontdekken, mag je de Taalkunde Olympiade niet missen!
Wanneer: Deadline aanmelden onbekend, deelname in januari 2018
Meer informatie: http://onderwijs.leidenuniv.nl/honoursacademy/olympiade/
Hoe aanmelden: aanmelden via docent Nederlands
Selectie?: ja, voorrondes op school
Kosten: geen
Welke docent weet er meer van?: Conny (Be), Roland (Bh), Annette (Hp)
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Activiteiten buiten
het HML 3
Nederlandse Filosofie Olympiade
Wat: De Nederlandse Filosofie Olympiade is opgericht om excellente filosofieleerlingen bij
elkaar te brengen en hun interesse in de filosofie te stimuleren. Gedurende twee dagen is
er een programma met discussies en lezingen over uiteenlopende filosofische
onderwerpen. Het hart van de Olympiade is de essaywedstrijd op zaterdagochtend, waarbij
de deelnemers in drie uur tijd een essay schrijven naar aanleiding van een ter plekke
uitgereikt citaat.
Wanneer: Juni 2018, aanmelden en selectie in voor april 2018
Meer informatie: http://filosofieolympiade.nl/
Hoe aanmelden: aanmeldformulier
Selectie?: ja, via school (je moet filosofie als vak hebben)
Kosten: €105,Welke docent weet er meer van?: Ine (Ra) en Tjomme (Kp)

GNE Awards
Wat: The GNE Awards offer you a unique chance to develop English language skills that will
come in very handy in the current global economy. More and more courses in higher
education as well as employers are looking for good English skills. The Awards will give you
an excellent chance to practise those skills and get valuable feedback from seasoned
professionals.
Wanneer: Aanmelden voor januari 2018, deelname in februari/maart 2018
Meer informatie: http://www.gneawards.nl/home
Hoe aanmelden: aanmelden via docent Engels
Selectie?: nee
Kosten: geen
Welke docent weet er meer van?: Petra (Ve)
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Activiteiten buiten
het HML 4
Debatwedstrijden
Wat: Er worden tal van debatwedstrijden georganiseerd in den lande. De twee
belangrijkste zijn te vinden op de onderstaande websites. Vind je het leuk om met andere
leerlingen van het HML plaats te nemen in een debatteam, neem dan contact op met je
docent Nederlands.
Wanneer: Vanaf september 2017, aanmelden eerste schoolweken
Meer informatie: http://ownhlagerhuis.nl/ (Op weg naar het Lagerhuis) en
http://www.schooldebatteren.nl/nkscholieren/ (NK debatteren voor scholieren)
Hoe aanmelden: via bovengenoemde websites
Selectie?: ja, zie websites
Kosten: nee
Welke docent weet er meer van?: Roland (BH), Mireille (OO)
Schrijfwedstrijden
Wat: Als je het leuk vindt om gedichten, songteksten of verhalen te schrijven, dan zijn er
verschillende wedstrijden waaraan je deel kunt nemen. Hieronder staan enkele websites
waar je nadere gegevens kunt vinden. Je kunt ook contact opnemen met je docent
Nederlands:
Wanneer: Vanaf september 2017
Meer informatie: https://www.poeziepaleis.nl/wedstrijden/ (Doe maar dicht maar) en
http://www.schrijvenonline.org/wedstrijden (met een overzicht van talrijke wedstrijden)
Hoe aanmelden: via bovengenoemde websites
Selectie?: ja, zie websites
Kosten: nee
Welke docent weet er meer van?: Roland (BH), Mireille (OO)

21

Activiteiten buiten
het HML 5
Dilligentialezingen
Wat: In theater Diligentia aan het Lange Voorhout in Den Haag wordt van september tot
april om de 14 dagen op dinsdagavond een lezing gegeven over de nieuwe ontwikkelingen
in de natuurwetenschappen (natuurkunde scheikunde, sterrekunde, wiskunde, geologie,
biologie en geneeskunde).
Vooraanstaande wetenschappers presenteren op begrijpelijke wijze hun onderzoek.
Wanneer: september tot april om de 14 dagen op dinsdagavond 20.00-21.15
Meer informatie: http://natuurwetenschappen-diligentia.nl/
Hoe aanmelden: niet nodig
Selectie?: nee
Kosten: nee
Welke docent weet er meer van?: Evert (Jn)
Masterclasses
Wat: De Masterclass is een programma voor leerlingen uit 5vwo in samenwerking met het
Haganum, het Dalton Den Haag, het Maerlant-Lyceum en het HML. Leerlingen kunnen
deelnemen aan de programma’s die docenten van die vier scholen in elkaar hebben gezet.
Gedurende drie dagen per cursusjaar zullen zij zich gaan bezighouden met één van de
volgende masterclasses: politics, science, humanities of arts & literature.
Wanneer: 16 november Maerlant, 6 februari Dalton, 4 april Haganum.
Meer informatie: volgt in de lessen.
Hoe aanmelden: via docenten
Selectie?: ja, motivatiebrief
Kosten: nee
Welke docent weet er meer van?: Tjomme (Kp), Rudolf (Te)
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