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WELKOM 

Welkom op de nieuwe locatie van het HML! We gaan deze week met elkaar kennis 

maken en ons voorbereiden op de eerste lesweek. Jullie krijgen veel informatie maar er 

is natuurlijk ook genoeg ruimte om vragen te stellen. In dit boekje staat een uitleg over 

de masters en een weekoverzicht van de eerste week. Heel veel plezier en we gaan er 

een mooi jaar van maken! 

 

Namens het 1mh-team, 

 

Boris Hoppzak, teamleider en conrector 

hop@hml.nl 
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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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MASTERS 

 

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 starten in 

periode 1, de B-wise Masters in periode 2.  

 

Creatieve Masters  

Veel leerlingen hebben zich ingeschreven voor een jaarmaster, namelijk sport, theater, 

kunst of muziek. Die leerlingen hebben voor het hele jaar gekozen en maken dus geen 

keuze voor de eerste periode.  

 

De andere leerlingen gaan in de montessoriweek op woensdagmiddag een keuze maken. 

We bieden 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!  

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.  

Squash (WW V Hogenhoucklaan Den Haag) 

Houd je van felle slagen? Wil je je conditie verbeteren? En ben je de man of vrouw van 

spelen met een bal? Dan ben je bij squash op het goede adres! 

Veldvoetbal (HVV V Hogenhoucklaan Den Haag) 

Houd je van een balspelletje? Ben jij een nieuwe Ronaldo of wil je juist leren hoe je moet 

voetballen? Veldvoetbal biedt voor elk wat wils plezier en ontspanning. 

Photoshop 

Foto’s bewerken, coole achtergronden maken, mooie plaatjes creëren. Na de Master 

photoshop is niets voor jou meer een geheim!  
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Koken 1 (Neuhuyskade) 

We gaan op ontdekkingstocht naar nieuwe gerechten en mooie combinaties. Hanne 

Schaap heeft weer heerlijke recepten uitgezocht. Dat wordt smullen. 

Spaanse taal en cultuur 

Ben je dol op de Spaanse taal en cultuur? Of weet je er juist niet zoveel van en wil je 

kennismaken met de gewoontes van het land? Hanne Schaap biedt een mooie mix van 

(eenvoudige) conversatie en cultuur! 

Architectonisch zelfportret 

Wie ben je 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. 

Film en fotografie 

Camerastandpunten, scripts schrijven en met licht en geluid aan de slag. In deze master 

leer je hoe je zelf een film kunt maken. Een filmmaker komt ervaringen delen, maar 

verder ga je vooral zelf aan het werk! 

 

Een speciale Master is de First Lego League: hieronder lees je de informatie daarover. 

 

FIRST LEGO LEAGUE 

De First Lego League is een spannende techniekwedstrijd. Voor het komende schooljaar 

gaan we werken aan “city shaper”. Rondom dit thema verkennen, innoveren en werken 

teams samen om door beperkingen heen te breken. Het gaat om het bouwen van een 

betere wereld! 

 

Voer je eigen onderzoek uit en presenteer de resultaten 

Met je team ga je op zoek naar een probleem rondom het thema en jullie bedenken 

hiervoor een creatieve en vernieuwende oplossing. Het is een techniekwedstrijd, dus ook 

hier is technologie belangrijk.    
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Core Values 

De kernwaarden zijn een belangrijk onderdeel van de wedstrijd. Je werkt samen, helpt en 

respecteert elkaar, je hebt plezier en toont sportiviteit in alles wat je doet.  

In de afgelopen jaren heeft het HML steeds succesvol meegedaan. Vorig jaar hebben we 

zelfs gewonnen op de Core Values!  

 

Meedoen 

De First Lego Leaguemaster wordt dit jaar zo georganiseerd: op dinsdagmiddag het 

vijfde en zesde uur klas 1 en dinsdagmiddag het zesde en zevende uur klas 2 en 3. De 

leerlingen van klas 3 krijgen vrijstelling van hun b-wisemaster, de leerlingen van klas 1 

en 2 kiezen First Lego League als creatieve master. Deze master wordt alleen 

aangeboden in periode 1. Mocht een team zich plaatsen voor de Benelux-finale dan 

volgen de leden van dat team ook in periode 2 nog deze master.  

 

Informatie 

Heb je vragen over deze master, stuur dan een mail naar: mariette.vrakking@hml.nl 

Op dinsdag 3 september is Mariette om 13.30 uur op de Neuhuyskade aanwezig met een 

team om voorlichting te geven en om 14.30 uur op de Nassau Bredastraat. Je hoort nog 

in welk lokaal de voorlichting plaatsvindt.  

  

mailto:mariette.vrakking@hml.nl
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Begeleidingsuren/projecturen 
 
Op het HML volg je naast instructie-uren (I-uren) ook begeleidingsuren/projecturen (B-
uren). Dit zijn uren waarbij je zelf mag kiezen naar welk vak je wilt gaan binnen de vier 
vakken die op dat moment worden aangeboden. In totaal volg je 27 uren onderwijs 
waarvan er 8 b-uren zijn. Tijdens de B-uren werk je binnen je eigen leerlijn aan de vakken 
waarvoor op dat moment de vakdocent en/of onderwijsassistent aanwezig is.  
 

Meenemen 
 
Elke dag, pauze hapje en lunch en drinken. 

Om een en ander goed te laten verlopen met je de volgende dingen meenemen: 

  

Meenemen   

Dinsdag Laptop, telefoon 
Verpakking: blik, PET fles, 

karton (sap of melk) 

Woensdag 
Kleren die vies mogen 

worden, om in te klussen 
  

Donderdag Laptop Fiets 

Vrijdag Fiets en strand spullen Optioneel: Frisbee, vlieger 
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Programma 

Dinsdag   

9.30uur Welkom op het HML!  

9.45uur 

 

 

 

Start met de klas 

 

 

Rondje door het gebouw 

Wifi inloggen volgens schema 

Kennismaken 

Basisregels bespreken 

 

Lokaal etage 1 

Inloggen op de site 

9.45uur      1B    

10.00uur    1D 

10.15uur    1C 

10.30uur    1A 

10.45uur Pauze  

11.00uur Lopen naar NB-straat  

11.15uur 
Schoolfotograaf 11.15uur    1A CH    1B SZ 

11.30uur    1C CH    1D SZ 

11.30uur Lopen naar Neuhuyskade  

12.00uur  

Weekoverzicht bespreken 

Montessoribegrippen 

Korte Masters, thuis bespreken 

Coaching / Peercoaching 

Ontwikkelgesprekken 

Instellen Lockers volgens rooster 

 Lockers 2e etage 

12.15uur    1B 

12.30uur    1D 

12.45uur    1C 
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13.00uur    1A 

13.30 Afsluiting Keuze voor woensdag 

 

 

 

 

 

 
 
 

Donderdag   

9.30uur Start met de klas in lokaal  

9.45uur Instructiecarrousel ronde 1 Peppels, Learnbeat, Bettermarks, Magister 

10.15  Instructiecarrousel ronde 2 Peppels, Learnbeat, Bettermarks, Magister 

Woensdag   

9.30uur Start met de klas  

9.45uur Workshops Leerlingen hebben dinsdag gekozen met welke 

workshop ze het gebouw “van ons” gaan 

maken. 

11.30uur Pauze  

12.00uu Workshops 

Leerlingen hebben dinsdag gekozen met welke 

workshop ze het gebouw “van ons” gaan 

maken. 

14.00 Afsluiting met de klas  

14.30 Einde  
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10.45uur  Pauze  

11.15uur Instructiecarrousel ronde 3 Peppels, Learnbeat, Bettermarks, Magister 

11.45uur Instructiecarrousel ronde 4 Peppels, Learnbeat, Bettermarks, Magister 

12.15uur Pauze  

12.30 Workshops buiten school 

Zie schema.  

We fietsen vanaf het HML naar de locatie. 

Daarna mag je zelf naar huis fietsen of je fietst 

mee terug naar het HML met de docent. 

14.30/15.00  Einde  

 

 

 

Klas Workshop Tijd Adres 

1A Duurzame Stedenbouw  13.00-14.45 
Haags  Kinderatelier 

Tasmanstraat 182 

1B Graffiti 13.00-14.30 
Pip  
Binckhorstlaan 36 

1C Zeefdrukken 13.00-14.30 
Grafische werkplaats 
Prinsegracht 16 

1D Soap scene maken 13.00-14.30 
Het Koorenhuis 
Prinsengracht 27 

 
Leerlingen die een workshop buiten het HML volgen moeten op de fiets naar school 
komen.  
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Vrijdag   

8.30 

 

Start met de klas in lokaal Masters bespreken. 

Bespreken tweede week 

9.00  

Strand Met de klas fietsen naar het Zwarte Pad. De 

strandochtend staat voornamelijk in het teken 

van het met elkaar in een ontspannen sfeer af 

sluiten van de week en verder kennismaking 

met klasgenoten, jaargenoten en docenten. 

12.30 Einde Zelf naar huis fietsen of met docent mee naar 

het HML. 

15.00 - 

17.00 

Oudercarrousel 
Alleen voor de ouders.  

 

 


