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BEWUST IN BEWEGING

GROEP 8 MASTERCLASSES MAVO/HAVO 
VOOR AMBITIEUZE DOENERS

Het HML opent komend schooljaar een nieuwe 
montessori mavo/havo-locatie met plaats in de brug-
klas voor honderd ambitieuze doeners met mavo of 
mavo/havo-advies. Aan de Neuhuijskade, éen minuut 
lopen van de Nassau Bredastraat, gaan we leren en 
werken in een prachtig, transparant gebouw, met 
werkplaatsen, instructie- en studieruimtes.

Aantrekkelijk onderwijs
Op de nieuwe mavo/havo-locatie van het HML krijgen leerlingen montessori-

onderwijs gericht op ambitieuze doeners. Bijzonder zijn de projecturen waarin 

theorie verbonden is aan praktische opdrachten. Kleine vaste teams zullen de 

leerlingen per leerjaar begeleiden en lesgeven. Op iedere etage zijn er zowel 

instructielokalen voor grotere groepen, als werkplekken waar leerlingen in 

kleine groepen kunnen leren. Dagelijks kunnen leerlingen gebruikmaken van de 

‘werkplaats’ waar zowel kunst-, techniek- als sciencepracticums plaatsvinden. 
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Er is plek om samen te koken en eigengemaakte spullen te exposeren en verko-

pen. Experts uit de praktijk geven de leerlingen workshops. 

De mavo-havolocatie wordt een actieve school, waar leerlingen onder begelei-

ding ’s middags kunnen blijven werken aan opdrachten, projecten en huiswerk. 

Er is altijd tot 17.00 uur begeleiding.

Kennismaken in de mavo/havo-masterclasses
Om alvast kennis te maken met het projectonderwijs organiseert 
het HML mavo/havomasterclasses op 6, 13 en 20 december 
steeds van 9.30 tot 11.00 uur. 

Onderwerpen 
De onderwerpen van de drie projecten zijn: 

• Ik ben ik 
• De kunst van getallen 
• Wat zou ik doen met een miljoen?

Voor wie?
De MASTERclasses worden gegeven door 

docenten die volgend schooljaar op de 

nieuwe mavo/havolocatie zullen gaan 

werken. De lessen zijn bedoeld voor am-

bitieuze doeners die willen leren door 

ervaren, gebaat zijn bij korte instructie en 

snelle feedback. 
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Inschrijven 
Inschrijven voor alle drie de bijeenkomsten door de docent groep 8: 
masterclassesmavohavo@hml.nl.  
Inschrijven kan tot 29 november 2018. 

Vragen?
Neem voor inhoudelijke en praktische vragen over vervoer en andere zaken 

contact op met de contactpersoon basisscholen, Conny van der Zande:  

06 46 77 60 50 (za@hml.nl) 

 


