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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 teken meer 
van de Drenthse heide, geen weggewaaide tenten aan de Zeeuwse kust of de winkel uitgestuurd in Frankrijk 
omdat je geen mondkapje op had. 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 zijn er 
verschillende activiteiten. Activiteiten om elkaar en je coach beter te leren kennen, activiteiten om gewoon iets 
gezelligs te doen 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.  
Afgelopen jaar was een bizar en deels ook zeer ongezellig jaar. We hopen er nu wel een gezellig jaar van te 
maken!  
Heel veel plezier deze eerste schoolweek!   
 
Team 3hv en 3 vwo kern plus 
 
Tjomme Klop: Teamleider 3hv  kp@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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OVERZICHT HOOFDCOACHES 

Klas Hoofdcoach      Coaches Afkortingen 

3A Sander Kooij Marieke Heeneman Kos, Hee 

3B 
Katrien 
Audenaerde de 
Graaf 

Marijn Jut 
Suzanne van der Grint Aud, Jut, Gri 

3C Lenneke Maan Ellen Bentsink  Maa 

3D Sophie Bravenboer Marijn Jut 
Tjomme Klop  Ba, Jut, Kp 

3E Kerstin Wieland Ilse Duijvestein 
Pinar Duru Wie, Dui, Dur 

3F Lique Radt Ingrid Beckers Rad, Bec 

3G Léon Dahmen Nooshin Motaman Da, Man 

3H Sacha Pool Jeannette Houwink ten 
Cate  Pl, Ho 

3I Iris Maat Anton Wolvers Mt, Wo 
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SCHOOLFOTOGRAAF DINSDAG 1 SEPTEMBER 

Overzicht schoolfotograaf dinsdag 1 september 

Klassen Start Eind 

3A (ch) en 3B (sz) 8:30 8:45 

3C (ch) en 3D (sz) 8:45 9:00 

3E (ch) en 3F (sz) 9:00 9:15 

3G (ch) en 3H (sz) 9:15 
 9:30 

3I (ch) 9:30  9:45 
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WEEKOVERZICHT 

 

Dag Ochtend Middag 

Lokalen 
(per dag 
één 
lokaal) 

Maandag 31  
augustus Vrij Vrij  

Dinsdag 1 
september 

Ochtend:  
Schoolfotograaf. 
Introductie in de klas.  
Informatie over 
schooljaar. 
Kennismaking met de 
coach.  
 

LOB-master les 1 
  

Woensdag 2 
september 

Lessen.  
Inschrijven voor de b-
uren en de masters.  
 
Let op: Zorg dat je 27 
ingevulde uren per 
week hebt in Magister! 
 

  

Donderdag 3 
september 

Lessen. 
 

Lessen. 
Aantal klassen 
picknick.  

 
 

Vrijdag 5 
september 

Lessen. 
 

Lessen. 
Aantal klassen 
picknick.  
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DE WEEK PER DAG 

DINSDAG: KENNISMAKING, SCHOOLFOTOGRAAF 

Deze ochtend maak je kennis met nieuwe leerlingen in de klas (als er nieuwe leerlingen zijn natuurlijk). Ook 
leer je de docenten, teamleden en de teamleider van het derde jaar kennen.   
Vandaag maak je ook een kennismakingsopdracht voor je nieuwe coach en krijg je informatie over je 
profielkeuze (LOB).  
 
WOENSDAG: INSCHRIJVEN B-UREN & MASTERS, LESDAG  
 
Je krijgt deze week elke dag een wiskundeles om te bepalen op welk niveau je zit en wat er nodig is om op 
niveau te blijven of te komen. Ook krijg je zoveel mogelijk vakken van lessen waarvan je al snel een bewijs of 
een proef hebt. Dat gaat om de vakken Frans, Engels/ geschiedenis, scheikunde, natuurkunde.  
 
Inschrijven b-uren klas 3: 
Zorg ervoor dat je elke week 27 ingevulde uren in magister hebt. 
 
In de Montessoriweek krijg je een overzicht van de proeven en bewijzen van de eerste 10 weken. Bij de 
bewijzen staat of de opdracht individueel is of groepswerk is, zodat je daar bij het inplannen van de b-uren 
rekening mee kunt houden. 
 
DONDERDAG: LESDAG 

Lessen en voor een aantal klassen een picknick.  
 
VRIJDAG: LESDAG 
Lessen en voor een aantal klassen een picknick.  
  

Loopbaanoriëntatie (LOB) 
Op school heet Loopbaanoriëntatie LOB: loopbaan oriëntatie en begeleiding.  
Je krijgt in klas 3HV en 3 vwo kern plus in periode 1 en 2 de master Toekomst als verplichte master 
aangeboden. In de master Toekomst staan de vragen “wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik” centraal. Met de 
informatie die je tijdens de master over jezelf krijgt, kun je gericht een profielkeuze maken. Het maken van een 
profielkeuze is een belangrijk onderdeel van het loopbaanoriëntatie en -begeleidingstraject in klas 3HV. Naast 
de master toekomst, besteedt de coach tijdens coaching aandacht aan de profielkeuze en is er een ouder-
informatieavond. Ook worden er verschillende activiteiten georganiseerd om je in aanraking te laten komen 
met het beroepenveld, bijvoorbeeld een interview. 
De b-wisemasters in periode 3 en 4 bereiden je voor op een vak dat je het jaar daarop wil kiezen.  

Masters 

Zoals jullie 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 3.   
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B-wise Masters 

In de eerste periode hebben de B-wise masters voor havo en vwo als onderwerp Toekomst (zie tekst LOB 
hierboven). Vanaf periode 3 kun je masters volgen om kennis te maken met nieuwe vakken, om te verbreden, 
te verdiepen en te versterken.  

Creatieve Masters  

Er zijn leerlingen die zich hebben ingeschreven voor een jaarmaster, namelijk Sport, Theater en Kunst. Deze 
leerlingen hebben voor het hele jaar gekozen en kiezen dus geen creatieve master (wat andere leerlingen wel 
doen voor de eerste periode).  

Voor de  leerlingen zonder jaarmaster bieden we op donderdagmiddag in de eerste periode Creatieve Masters 
aan.Je vindt het overzicht van deze masters in magister.  

Een speciale 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 is het thema 'REPLAY'. Rondom dit thema 
verkennen, innoveren en werken teams samen aan de combinatie van sport en technologie.   
 
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. Twee jaar geleden wonnen we tijdens het World Championship 
in Detroit de Gracious Professionalism Award, dit is de eerste prijs in deze categorie.  
  
Robot 
Ontwerp en programmeer je eigen robot. In de afgelopen vier jaar dat we als school actief meedoen met de FLL laten we zien dat 
we ook op dit onderdeel steeds beter worden. Vorig jaar wonnen we zowel op de regiofinale als op de Benelux finale diverse mooi 
robotprijzen.  
 
Meedoen  
De First Lego Leaguemaster wordt komend schooljaar als volgt 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.  
 

OUDERCARROUSEL 

Op donderdag 10 september van 19.30 - 21.00 uur is de Oudercarrousel op school. Je ouder(s)/verzorger(s) krijgen dan 
informatie over dit schooljaar. 
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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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