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WELKOM 

Hallo HML’er, 
 
Nu je dit boekje voor je hebt liggen, ben je weer terug van weggeweest. 
Welkom terug allemaal. Geen bloedhete dagen in Spanje meer, geen 
gebroken tentstokken in Frankrijk, geen vluchtvertraging naar Indonesië, 
geen 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 eerste 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. 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. 
 
Namens alle docenten van klas 2, 
 
Sander en Sacha 
Sander.Janssen@hml.nl 
Sacha.Pool@hml.nl 
Teamleiders klas 2 en 2 vwo+  
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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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SCHOOLFOTOGRAAF 

Dinsdag 3 september in de Centrale Hal. 
 

Klas Tijd 

2A 9:30 

2B 9:30 

2C 9:45 

2D 9:45 

2E 10:00 

2F 10:00 

2G 10:15 

2H 10:15 

2I 11:00 

2J 11:00 
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OVERZICHT MONTESSORIWEEK 

Tijd Dinsdag 3 september Woensdag 4 september 

9.30-10.30 

Startbijeenkomst per 
klas 
Groepsdynamica 
Schoolfotograaf 

Samen met de brugklas 
Introductie Peppels 

10.30-11.00 Pauze Pauze 

11.00-12.30 

Kennismaking met je 
coach 
Groepsdynamica 
Voorbereiden picknick 
Schoolfotograaf 

Samen met de brugklas 
Introductie Magister 

12.30-13.00 
Coachopdracht 
‘Video aan jezelf’ 

Social Media training deel 1 

13.00-13.30 Pauze Pauze 

13.30-14.30 Buitenactiviteit gymveld Social Media training deel 2 

 

Tijd Donderdag 5 september Vrijdag 6 september 

8.30-9.30 Les Les 

9.30-10.30 Les Les 

10.30-11.00 Pauze Pauze 

11.00-12.00 Les Les 
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12.00-13.00 Les Les 

13.00-13.30 Pauze Picknick met de klas 

13.30-14.30 Groepsdynamica Picknick met de klas 

 

Op maandag 9 september om 19.30 uur is de oudercarrousel voor klas 2. 
De oudercarrousel is om 21.00 uur weer afgelopen.  
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STARTLOKAAL PER KLAS MAANDAG EN DINSDAG 

 

Klas Lokaal 

2A 1.05 

2B 1.06 

2C 1.07 

2D 1.08 

2E 1.09 

2F 1.10 

2G 1.11 

2H N1 

2I N2 

2J N3 
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OVERZICHT COACHES 

Klas Hoofdcoach Gastcoaches 

2A China Zijlstra (Zij)  

2B Emile Hal (Hal) Daphne Luiten (Lui) 

2C Marc Hommes (Hm)  

2D Tessa Princé (Pri) Patrick de Jong (Jg) 

2E Tim Blom (Blm)  

2F Gerard André (And) 
Theresia Schouten (Sco) 
Ingrid Nieuwenhuy-Beckers 
(Bec) 

2G Janneke van de Kerk (Kk) 
Melek Gölpinar (Gop) 
Thomas van Wingerden (Wig) 

2H Maudy Vis (Vis) 
Jeannette Houwink ten Cate 
(Ho) 
Marijn de Smit (Smi) 

2I Michael Sandvoort (San) 
Gert-Jan van der Kooij (Kog) 
Marijn de Smit (Smi) 

2J Anton Wolvers (Wo) Gesine Printz (Ptz) 

 
 
 
 
Mijn Coach: _________________________ 
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PROEVEN EN BEWIJZEN PERIODE 1 

Vak Proef 1 Bewijs 1 

Nederlands 
Beschouwing Kunstkaart 

Leesboek 1 
Individueel 

Engels 
H 1,2,3 uit het boek Commonwealth 

Samenwerken, 4 lln 

Frans 

Section A  
Les verbes réguliers et 
irréguliers  
Activité 1 t/m 6 cahier 

Leesboek: poster opdracht 
Samenwerken 

Duits 
Woordjes, grammatica, lees- 
en luistervaardigheid 

Stamboom 
Individueel 

Latijn 
T/m les 6 Woorden t/m les 6 

Individueel 

Grieks Thema 1 
Gymnasiumdagopdracht 
Samenwerken, 4/5 lln 

Wiskunde 
HV: Rekenen met variabelen 
M: Diagramme en 
centrummaten 

HV: video, lineaire 
verbanden  
M: getallen  
Samenwerken, 
HV:4 lln, M: 2 lln  

NASK 
H1: §1 t/m §4 
H2: §1 & §2 

Practica met verlsaglegging 
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2 b-uren nodig in week 40/41 
Samenwerken, 2/3 lln 

Biologie 
Thema 6, waarneming en 
regeling uit het boek van klas 
1 

Practica 
Samenwerken 2/3 lln 

Aardrijkskunde H1 (Zuid-Afrika) 

Bronnen onderzoek naar het 
ontwikkelingspeil van Zuid- 
Afrika 
Samenwerken,  

Geschiedenis H 1 
Ontdekkingsreizen 
Individueel 
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MASTERS 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 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 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, HML 
Opkomen voor jezelf, je eigen veiligheid garanderen, zelfverdediging... dit 
zijn allemaal onderdelen die je leert bij Safety First.... Veiligheid eerst!  
 
Squash (WW v Hogenhoucklaan Den Haag) 
Houd je van een balletje slaan, wil je je techniek verbeteren en schuw je 
een spannende wedstrijd niet? Dan is Squash iets voor jou!  
 
Badminton (Tennispark Mariahoeve Loolaan 12 Den Haag)  
Een sport die meer van je vraagt dan je zou denken! Snelle slagen, de 
tegenstander alle hoeken van het veld laten zien: dat gebeurt bij 
badminton! 
 
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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Photoshop 
 
Foto’s bewerken, coole achtergronden maken, mooie plaatjes creëren. Na 
de master Photoshop is niets voor jou meer een geheim!  
 
Koken 2 Neuhuyskade 
Deze master is bedoeld voor leerlingen die koken 1 al hebben gevolgd. We 
gaan verder op onze ontdekkingstocht naar nieuwe gerechten en mooie 
combinaties. Hanne Schaap heeft weer heerlijke recepten uitgezocht. Dat 
wordt smullen.  
 
Spaans 
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? Marieke 
Heneman 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! 
 
Kalligrafie 
Mooie letters maken, geconcentreerd schrijven, schrijftechnieken leren. 
Alles wordt mooier in de master kalligrafie! 
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Techniek Neuhuyskade 
Werken met je handen….in onze technische werkplaats ga je onder leiding 
van Suzanna aan de slag. Zij leert je hoe je al doende ontdekt en 
ontwerpt! Uiteindelijk ga je met een zelf ontworpen product naar huis! 
 
Een bijzondere master is de First Lego League. Hieronder lees je er meer 
over: 
 
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.    
 
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!  
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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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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.  
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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 vier vragen op die je aan je coach wilt stellen. 
 

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! 
 
 


