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Welkomstwoord 
Beste HML’er,  
 
Nu je dit boekje voor je hebt liggen, ben je weer terug van weggeweest. Welkom 
allemaal! Geen bloedhete dagen in Spanje meer, gebroken tentstokken in 
Frankrijk, vluchtvertraging naar Indonesië, 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. De komende dagen staan 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. 
Dit is uniek ten opzichte van veel scholen in Nederland! 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!  
 
Team 456 VWO  
 
Denise Pieters, Pepijn van der Vliet, Robin Blanker, Ramon Burer, Anne Krediet, 
Trijntje van Delden, Jochem Jautze, Annette de Hoop 
 
Teamleider 456 VWO: Denise Pieters (pe@hml.nl) 
  

mailto:pe@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 

 
 
COACHING 
Je hebt wekelijks een gesprek met jouw coach (10 min per persoon).  
Zorg dat je altijd een laptop bij je hebt en neem werk mee voor in het coach-uur! 
 
We hebben het over jouw schoolwerk en daarin kijken we naar de afgelopen 
week en de komende week. Jij geeft daarbij zelf aan wat je nodig hebt in je 
leerproces. En je stelt een doel voor de komende week. Je kijkt ook samen met je 
coach wat je na het HML zou willen doen. 
 
Drie keer per jaar heb je een ontwikkelgesprek. Dat voer je met je 
ouder(s)/verzorger(s) en je coach.  
 
OUDERCARROUSEL 
Op donderdag 12 september is er een oudercarrousel in het schoolgebouw. Je 
ouder(s)/verzorger(s) krijgen dan informatie over dit schooljaar. 
 
De oudercarrousel vindt plaats op donderdag 12 september van 19.30-21.30 uur.  
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WEEKAGENDA 

Dag Ochtend Middag 
Lokalen 
(per dag 
één lokaal) 

Maandag 2 
september Vrij Vrij  

Dinsdag 3 
september 

Vrij 
 

12.00 6 VWO  
Opbouw schooljaar 
Centraal Examen 
PTA - schoolexamens 
Begeleidingsuren 
 
Schoolfotograaf 

 

 Woensdag 4 
september 

Reguliere lesdag. Zie 
Magister voor lessen. 

Reguliere lesdag. Zie 
Magister voor lessen.  

Donderdag 5 
september 

Reguliere lesdag. Zie 
Magister voor lessen. 

Reguliere lesdag. Zie 
Magister voor lessen. 

 
 

Vrijdag 6 
september 

Workshop Cognitieve 
Fitness 
Workshop Stress  

Beachvolleybal   

 

OVERZICHT SCHOOLFOTOGRAAF DINSDAG 3 SEPTEMBER 

Klassen Start Eind 

6VA  14.30 CH 14.45 

6VB  14.30 Studiezaal 14.45 
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B-UREN  

 
Inschrijven b-uren 6 VWO: 
 

1. Inschrijven tot en met week  46 (tot en met vrijdag 15 november 
2019). Dat is 10 lesweken.  

2. Kijk vooraf in het proeven en bewijzenschema wat er aan staat te 
komen. Pas daar je uren op aan.  

3. Elke week moet je minimaal 27 uur ingeroosterd hebben.  
4. De uren die je WEL mee mag tellen zijn: I-uren, b-uren,  uren voor 

projecten en masters.  
5. De uren die je NIET mee mag tellen zijn: uren voor de Hamel, de 

sportcommissie, de klankbordgroep, debatteren en andere extra 
activiteiten.  

6. Examengym telt als 1 lesuur.  
7. Voor b-uren moet je jezelf inschrijven eens per 10 weken.  
8. Om tot 27 uur te komen vul je het aantal b-uren naar keuze aan. 
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DE WEEK PER DAG 

 

DINSDAG: KENNISMAKING, FOTO'S EN SPELEN 

Deze middag maak je kennis met de teamleden en de teamleider van 6 VWO. We 
vertellen je dan alles over wat je in 6 VWO te wachten staat.  
 
Na de voorlichting word je met je groep verwacht bij de schoolfotograaf.  
 
WOENSDAG 
 
Reguliere lesdag. Zie Magister voor lessen.  
 

DONDERDAG: STRANDSPORTDAG 

Reguliere lesdag. Zie Magister voor lessen.  
 

 

VRIJDAG 
 
Ochtend: Workshops. Keuze uit  
 Cognitieve Fitness 
 Omgaan met stress 

 
Middag: Beachvolleybal   
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MONTESSORICERTIFICAAT 

Op het HML ben je met meer bezig dan alleen vakkennis en vakvaardigheden op 
te doen. Je ontwikkelt je op allerlei gebieden. Zowel binnen als buiten school. Het 
gaat daarbij om de extra’s die je dus naast de gewone lessen doet. Denk aan 
studiehulp aan onderbouwleerlingen, maatschappelijke stage, musical, enz. maar 
ook je bijbaantje, sportprestatie of andere hoogtepunten uit je leven voor en na 
schooltijd. 
 
Als je van het HML vertrekt dan neem je als het goed is een diploma mee en het 
montessoricertificaat. In dit laatste document heb je beschreven wat je allemaal 
aan extra’s hebt gedaan tijdens de jaren op het HML. Je kunt er foto’s bij doen en 
er werkstukken en verslagen aan toevoegen. Je legt jouw brede 
ontwikkelvaardigheden vast. 
 
Je diploma en het montessoricertificaat kun je gebruiken bij het inschrijven en 
motiveren voor een studie, als je gaat solliciteren of voor je volgende uitdagende 
activiteit.  
 
Dit jaar werk je aan de opbouw van het certificaat. Je vindt het op Peppels. 
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EVALUATIE 

 
Welke dingen vond je top deze week en waarom?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welke tips heb je voor het HML na deze week? 
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