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Gepersonaliseerd onderwijs

Je eigen coach

Ontwikkelgesprekken

Digitale ontwikkelmap

B-wise masters

Creatieve masters

Vwo-kern+ klas

Geprekken met jou en je ouders

Je eigen digitale ontwikkelmap vanaf klas 1

Chinese taal en cultuur, Cambridge, olympiades,
jeugdliteratuur, robotica, public speaking,
onderzoek & ontwerpen, rekenen, Latijn,
ondernemen, journalistiek, sterrenkunde
kunst, digital design, sport & more, theater,
muziek, koken & zo

Sneller, breder en dieper

HML
HML
bewust
in
beweging
Wij geven je een stevige basis. Jij volgt je nieuwsgierigheid
en gaat op ontdekkingstocht: naar kennis, ervaringen en
je bijzondere talenten. Op jouw niveau, op een manier
die bij je past. Samen met je coach, je docenten, ouders,
medeleerlingen en velen buiten de school.
Met jou bewegen we naar de toekomst, die jij vol
zelfvertrouwen tegemoet gaat. Bewust van wat je kunt
en wilt, verantwoordelijk en betrokken, en met alle
vaardigheden om flexibel en creatief in te spelen op
veranderingen.

Gepersonaliseerd
onderwijs
VERANTWOORDELIJKHEID
EN ZELFSTANDIGHEID
KUN JE LEREN!

Op het HML werk je op je eigen niveau, aan kennis
én vaardigheden. Je leert van en met elkaar, met ruimte
voor creativiteit en al jouw talenten. Binnen een
duidelijke structuur groei je geleidelijk naar meer
zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid.

Op je eigen niveau

Je komt in een brugklas voor mavo-havo-vwo of in de vwo-kern+ klas.
In overleg met de basisschool en je ouders bepalen we op welk niveau
je start. Daarna kun je onbeperkt doorgroeien. Want je kunt elk vak op
je eigen niveau doen.
Je docenten én je persoonlijke coach helpen je om persoonlijke doelen
te stellen en de uitdaging echt aan te gaan! De ontwikkelgesprekken zijn
daarbij heel belangrijk.

Samen
In (en om) de klas werk je vaak samen: met elkaar én met je docenten.
Je helpt elkaar en leert van elkaar. Dit is echt montessori! Je wordt serieus
genomen als ‘co-leraar’, bij projecten en de organisatie van activiteiten.
Dat geeft je zelfvertrouwen en je ontwikkelt sociale en communicatieve
vaardigheden die je ook na je schooltijd hard nodig hebt.

Op weg naar zelfstandigheid
Net zoals op de basisschool, werk je op het HML met een planner. Iedere
week moet je bepaalde taken verwerkt hebben. Dat doe je op veel verschillende manieren: je krijgt – kort – klassikaal uitleg, je gaat zelf aan het werk
of in een groepje. Je werkt op een iPad, computer of met een boek, zoekt
informatie, leest, debatteert, doet proefjes, maakt opdrachten, onderzoekt,
rekent of schrijft en soms ben je bezig met projecten. Je docenten zien waar
jij begeleiding of steun nodig hebt.
Je begrijpt dat hoe beter je zelf plant, hoe meer vrijheid je daarbij krijgt.

Begeleidingsuren
Op het HML heb je bijna elke dag begeleidingsuren. Je kunt in die tijd
inhalen, extra hulp krijgen of juist verder gaan in de lesstof of op een
hoger niveau gaan werken. Vind je Engels bijvoorbeeld heel makkelijk
en wiskunde moeilijk, dan besteed je daar meer tijd aan. Je schrijft zelf
in voor de begeleidingsuren.

Zelf bewust kiezen

JE LEERT ZELF VEEL
DOOR ANDEREN TE HELPEN
TIJDENS DE LES

Je kiest ook zelf aan welke Creatieve en B-wise masters je deelneemt en
je hebt een grote keuze uit verbredende en verdiepende activiteiten in
en buiten het rooster. Kiezen is best moeilijk. Daarom praten we in de
ontwikkelgesprekken over wat bij jou past.

Coaching
en begeleiding

JE MERKT HET SNEL:
LEERLINGEN EN
DOCENTEN STAAN
DICHT BIJ ELKAAR
OP HET HML

buiten de les is intensief en afgestemd op wat jij nodig hebt.

moet werken en wat jij nodig hebt. Zo leer je jezelf goed kennen en krijg
je geleidelijk steeds meer grip op je eigen groei.
Viermaal per jaar heb je een ontwikkelgesprek waar je ouders bij zijn.
Dan mag jij het initiatief nemen en vertellen hoe het met je gaat en waar je
mee bezig bent. Samen maken we afspraken over je leerdoelen, met welke
vaardigheden je aan de gang gaat, hoe je dat doet en welke begeleiding
je daarbij krijgt. Je ontwikkelmap geeft je houvast bij deze gesprekken.

Montessoriweek

Digitale ontwikkelmap

Onderwijs en begeleiding zijn heel nauw met elkaar
verbonden bij gepersonaliseerd onderwijs. Begeleiding in en

Je eerste week op school is de Montessoriweek. Je onderneemt leuke
creatieve en sportieve activiteiten en intussen leer je hoe we omgaan met
elkaar en hoe we samen werken en leren. Je maakt die week ook kennis
met de jaarplanner, je digitale ontwikkelmap en je persoonlijke coach.

Je coach
Op het HML heb je een persoonlijke coach. Die begeleidt je bij het
vaststellen van jouw (leer)doelen, het plannen en het maken van keuzes.
Jullie praten ook samen over je ervaringen: wat gaat goed, wat vind je
moeilijk, waar ben je nieuwsgierig naar? Je ziet je coach ten minste één
keer per week, alleen of in een groepje.

Peercoaching
In de onderbouw heb je ook een peercoach. Dit is een bovenbouwleerling
die is getraind als coach en die je helpt, bijvoorbeeld met je planning,
lesstof of profielkeuze. Het werkt echt goed!

Ontwikkelgesprekken
De ontwikkelgesprekken helpen je bewust te worden van wat je
mogelijkheden zijn en wat je wilt bereiken, maar ook waar je nog aan

Je ontwikkelmap is heel belangrijk voor jou, want die laat zien wie jij bent!
Het is een soort miniwebsite waarop je systematisch ‘bewijzen’ verzamelt
van hoe je leert en plant en hoe het staat met vaardigheden zoals:
reflecteren, communiceren, initiatief nemen, grenzen aangeven en
verantwoording nemen. Je zet er opdrachten en beoordelingen op, films,
presentaties, afbeeldingen, werkstukken en verslagen van alles waar je
trots op bent.

Huiswerk
Huiswerk kun je altijd op school maken. Als je wilt, krijg je Studiehulp
van oudere leerlingen. Bijna 40 leerlingen staan voor je klaar.
Jij en je ouders kunnen ook beslissen om na school gebruik te maken
van de (betaalde) Studiekring bij ons op school.

Gespecialiseerde begeleiding
Misschien heb je dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, faalangst, problemen met
motoriek, ruimtelijk inzicht... Onze docenten houden daar rekening mee en
weten hoe ze je kunnen helpen.
Heb je speciale begeleiding of zorg nodig, dan krijg je in overleg met je
ouders/verzorgers hulp van deskundigen binnen of buiten de school.

B-wise masters

Binnen je ‘gewone’ vakken kun je al verder of dieper
gaan, maar de B-wise masters geven je nog meer de
ruimte om je hart en talenten te volgen. Elke week ben je
op een vaste middag bezig met je B-wise master.
Je kiest een deel van het programma zelf. Heb je het
nodig, dan krijg je extra taal en rekenen.

Het B-wise masterprogramma
In elke periode (9 weken) is er een vast en wisselend aanbod van
B-wise masters. Voorbeelden zijn: sterrenkunde, debatteren, jeugdliteratuur,
kunstgeschiedenis, digital technology en robotica, Chinees, filosofie,
olympiades wiskunde, muziek, public speaking, science, Latijn,
onderzoeken & ontwerpen en ‘je eigen bedrijf’.

Versterk je talen!
Overweeg je om gymnasium te doen, dan kies je natuurlijk ook Latijn.
Doe je Cambridge Engels, dan vind je public speaking vast heel spannend.
Je kunt ook werken aan je talen met Delf Frans en Goethe Duits.

B-wise masters

sterrenkunde
debatteren
jeugdliteratuur
kunstgeschiedenis
digital technology en robotica
Chinees
filosofie
olympiades wiskunde

OP HET HML KUN JE
HEEL VEEL KIEZEN

muziek
public speaking (Engels)
science
Latijn
onderzoeken & ontwerpen
je eigen bedrijf

Creatieve masters

Kunst
In de kunstmaster ben je heel breed met kunst bezig. Je gaat aan het werk
met verschillende technieken en materialen. Samen bepaal je welk project
je aanpakt: een film, een modeshow of fototentoonstelling.
Is kunst echt iets voor jou en besluit je om er het hele jaar mee door te
gaan, dan ga je ook naar workshops buiten school, voorstellingen, musea
én naar Oerol.

Digital design

NIEUWSGIERIGHEID,
CREATIVITEIT, IDEEËN…
DAAR KRIJG JE VEEL
RUIMTE VOOR

Een uitdaging voor als je digitaal creatief bent (of wilt worden). Je gaat
onder meer aan het werk met 3-D printing en webdesign. Of je ontwerpt je
eigen app en zoekt samen uit hoe je liefhebbers ervoor kunt interesseren.

Sport & more
Je mag echt bijna elke sport uitproberen, zoals schermen, rugby, snowboarden, klimmen, surfen, roeien en voetballen. Je leert eerste hulp verlenen
(ehbo), doet mee met sporttoernooien en je organiseert ze ook zelf:
voor je eigen mastergroep of kinderen van een basisschool.

Theater
Kies je voor theater, dan wordt het Theater aan het Spui jouw huiskamer.
Elke week krijg je daar toneellessen. Zo kom je ook achter de coulissen en
maak je kennis met acteurs en regisseurs. Minstens één keer per maand ga
je naar een toneel- of muziektheatervoorstelling en net als bij de kunstmaster
ga je naar Oerol. Op het einde van het jaar brengen jullie je eigen
productie op de planken. Daar komt heel wat bij kijken: schrijven,
produceren, kostuums, licht en geluid, decors en publiciteit verzorgen.

Muziek
Nieuwsgierigheid, creativiteit, ideeën… daar krijg je
veel ruimte voor. In en om de lessen én tijdens de
creatieve masters. Je kiest zelf aan welke Creatieve
Master je wilt meedoen. Theater, kunst en sport kies je
voor een heel jaar. Bij de andere masters kun je wisselen per periode (9 weken). Je bent bezig met wat je leuk
vindt en leert intussen plannen, samenwerken, communiceren, initiatief nemen en veel andere vaardigheden.

Houd je van muziek? Je hoeft niet per se een instrument te bespelen,
maar leuk is het wel. Je gaat samen spelen, een eigen lied schrijven of bijvoorbeeld muziek componeren bij een eigen gemaakt filmpje. Je gaat ook
wel eens buiten school: naar een workshop improviseren of instrumenten
maken. Of voor een rondleiding in het Paard of bij het Residentieorkest.

Koken & zo
Ja, de naam zegt het al: je gaat in deze master koken. Je zoekt lekkere,
gezonde en duurzame recepten, maakt gerechten uit verschillende culturen
én je gaat ze serveren. En daarvoor heb je gasten nodig. Die nodig je zelf
uit. Samen zorg je voor de inrichting van ‘het restaurant’.

Creatieve masters

MONTESSORI MASTER DAY
Tweemaal per jaar organiseren we een Montessori
Master Day. Dan komen ouders/verzorgers,
buurtbewoners, basisscholen en iedereen die jij
uitnodigt naar school voor een cultureel festival,
een tentoonstelling of andere activiteit.

kunst
digital design
sport & more
theater
muziek
koken & zo

Vwo-kern+ klas
Ben jij een snelle, nieuwsgierige vwo’er? In de vwo-kern+
klas doe je het vwo-programma op het hoogste niveau
in minder tijd. Zo krijg jij de ruimte voor bijzondere
vakken en vaardigheden en om dieper in te gaan op
onderwerpen die jou interesseren.

Dit krijg je in de vwo-kern+ klas:
• Vwo-lesstof in kortere tijd op een uitdagende manier
• Les van gespecialiseerde docenten
• Science: biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde wetenschappelijk
benaderd
• Onderzoeksvaardigheden vanaf klas 1
• Cambridge Engels, Delf Frans, Goethe Duits
• Digital technologie: programmeren, ontwerpen 2D en 3D, robotica,
multimedia design, projectmanagement. Je denkt ook na over de
gevolgen van technologische ontwikkelingen voor de maatschappij:
hoe speel je daarop in?
• Vrede en Recht: je onderzoekt vraagstukken zoals vluchtelingen, slavernij,
geloof, ethiek, oorlog en vrede. En je bediscussieert ze kritisch:
met elkaar, met Tweede Kamerleden, rechters en andere deskundigen
• Deelname Lagerhuisdebatten en Nederlands kampioenschap debatteren
• Practicum in leiderschap: wat zijn jouw kwaliteiten als leider?
• Creatieve en B-wise Masters: van Chinees, Latijn, Grieks tot Sterrenkunde
en Ondernemen
• Je eigen coach, ontwikkelgesprekken en ontwikkelmap.
Daarnaast kun je meedoen met Olympiades, sportactiviteiten, Model United
Nations (MUN), Model European Parliament (MEP), Pre University, muziek
en kunst maken, meer vakken volgen, eerder examen doen, studiehulp
geven, poëzie schrijven…
Ben je hoogbegaafd, dan maakt je coach met jou en je ouders een
programma op maat.

JOUW EIGEN IDEEËN EN
INITIATIEVEN STIMULEREN
EN BEGELEIDEN WE

WAAR KUN JE VREDE EN
RECHT BETER ONDERZOEKEN
DAN IN DEN HAAG?

Een wereld vol
mensen

In de lessen verdiep je je in andere landen, tijden, volken
en culturen. Je leert Engels, Frans en/of Duits en
misschien Chinees. Je bent bezig met digitalisering,
globalisering, politiek, oorlog en vrede en de reden waarom mensen overal in de wereld doen zoals ze doen…
Maar de meeste mensenkennis doe jij op dichtbij.
Door samen te leren en te organiseren, elkaar te helpen,
een actie op te zetten of gewoon tijd te nemen voor iemand
anders. Goed voor je sociale en andere vaardigheden,

HEEL VEEL ACTIVITEITEN

verantwoordelijkheidsgevoel en begrip voor verschillen.

DIE JE MEE KUNT
ORGANISEREN

Wat ga jij doen?
Op het HML is het heel gewoon dat je samenwerkt en elkaar helpt tijdens
de lessen. Daarnaast zijn er nog heel veel activiteiten die je mee kunt
organiseren, zoals een bejaardendag, ‘make a wish’, theatervoorstellingen,
helpen op je oude basisschool, projectdagen, debatten en (lustrum)feesten.
Je kunt er ook voor kiezen om mee te doen met bijvoorbeeld de pr-commissie
of de redactie van het schoolblad, rekenles geven, meegaan op schoolkamp,
een podium bouwen of studiehulp geven.
Van klas 1 tot en met 6 hebben we klankbordgroepen die bijna wekelijks
praten met de schoolleiding. Neem je deel, dan praat je mee over het
schoolbeleid (en heb je echt invloed) en organiseer je activiteiten voor
je eigen jaar.

Sociale uren
Vanaf klas 3 maak je minimaal twintig sociale uren per jaar. Die kun je
inzetten op school, een basisschool of verzorgingshuis of door je op een
andere manier maatschappelijk verdienstelijk te maken. Je verzamelt de
‘bewijzen’ in je ontwikkelmap.
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Montessori
actueler
dan ooit!

gymnasium
vwo kern+

Maria Montessori had een scherpe kijk op hoe je leert
en wat je daarbij nodig hebt. Leren doe je graag als het
interessant is, aansluit bij je belangstelling en talenten
en als je met aandacht gecoacht en uitgedaagd wordt.
Ze wist ook dat je leert op veel manieren: met je hoofd,
je hart en je handen: niet alleen kennis, maar ook
sociale en praktische vaardigheden en ruimte voor
samenwerken, creativiteit, eigen initiatieven en ideeën
horen bij leren. Zo kun je je breed ontwikkelen, word
je vindingrijk en krijg je zelfvertrouwen.
In Maria’s tijd waren er geen computers en waren
andere onderwerpen actueel, maar veelzijdige, sociale
mensen met durf, die – overal in de wereld – met twee
voeten op de grond staan, zijn ook nu hard nodig.
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INFO-AVOND
voor ouders
31 jan 2018 20.00-21.30

OPEN AVOND
2 feb 2018 16.00-21.30
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