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GROEP 8 MASTERCLASSES 
MAVO/HAVO VOOR  
AMBITIEUZE DOENERS

Om alvast kennis te maken met het projectonderwijs 
organiseert het HML mavo/havomasterclasses van 
9.00 tot 10.30 uur op donderdag 3 december, 
vrijdag 11 december en donderdag 17 december 

Onderwerpen 
De onderwerpen van de drie projecten zijn: ‘Ik ben ik’, 
‘De kunst van getallen’ en ‘Wat zou ik doen met een  
miljoen?’

Voor wie?
De lessen zijn bedoeld voor ambitieuze doeners die wil-
len leren door ervaren, gebaat zijn bij korte instructie en 
snelle feedback.  

Inschrijven 
Inschrijven door de docent groep 8 via de volgende LINK. 
De leerling wordt ingeschreven voor de drie bijeenkom-
sten. Inschrijven kan tot 15 november 2020 

Vragen? 
Met inhoudelijke vragen, praktische vragen over vervoer 
en andere zaken kunnen jullie terecht bij de contact-
persoon basisscholen, Ingrid Toneman, teamleider 1,2mh: 
ingrid.toneman@hml.nl

https://nl.surveymonkey.com/r/CJDZNMV


HMLBEWUST IN BEWEGING
Mavo/havo-locatie voor ambitieuze doeners

Het HML heeft een nieuwe montessori mavo/havo-
locatie met plaats in de brugklas voor honderd ambitieuze 
doeners met mavo of mavo/havoadvies. 
Aan de Neuhuyskade, een paar minuten lopen van de 
Nassau Bredastraat, leren en werken we in een prachtig, 
transparant gebouw, met werkplaatsen, instructie- en 
studieruimtes. 

Aantrekkelijk onderwijs
Op de nieuwe mavo/havolocatie van het HML krijgen 
leerlingen montessorionderwijs gericht op ambitieuze 
doeners. Bijzonder zijn de projecturen waarin theorie 
verbonden is aan praktische opdrachten. Kleine vaste 
teams van docenten begeleiden de leerlingen per leer-
jaar. Op iedere etage zijn er zowel instructielokalen 
voor grotere groepen, als werkplekken waar leerlingen 
in kleine groepen kunnen leren. Dagelijks kunnen leer-
lingen gebruikmaken van de ‘werkplaats’ waar zowel 
kunst-, techniek- als sciencepractica plaatsvinden. Er is 
plek om samen te koken en eigengemaakte spullen te 
exposeren. Experts uit de praktijk geven de leerlingen 
workshops. 
De mavo-havolocatie is een actieve school, waar leerlin-
gen onder begeleiding ’s middags kunnen blijven werken 
aan opdrachten, projecten en huiswerk. Er is altijd tot 
17.00 uur begeleiding.

Wij geven je een stevige basis. Jij volgt je nieuws-
gierigheid en gaat op ontdekkingstocht: naar 
kennis, ervaringen en je bijzondere talenten. 
Op jouw niveau, op een manier die bij je past.

• Gepersonaliseerd onderwijs
• Je eigen coach
• Ontwikkelgesprekken met jou en je ouders
• Elke dag projecttijd: doen en ervaren
• Creatieve Masters

Kunst, Digital Design, Sport & More, Theater, Muziek, Kook & Zo

•  B-wise masters
robotica, public speaking, technologie & toepassing (T&T), rekenen,
olympiades, jeugdliteratuur, jounalistiek, ondernemen en recycling

• Je eigen digitale ontwikkelmap vanaf klas 1
•  Elke dag begeleiding tot 17.00 uur:

voor huiswerk, opdrachten en projecten

HAAGS MONTESSORI LYCEUMHAAGS MONTESSORI LYCEUM
aan opdrachten, projecten en huiswerk. Er is altijd tot 

HAAGS MONTESSORI LYCEUM
aan opdrachten, projecten en huiswerk. Er is altijd tot 
17.00 uur begeleiding.HAAGS MONTESSORI LYCEUM17.00 uur begeleiding.

Haags Montessori Lyceum
Nassau Bredastraat 5  2596 AK Den Haag
Dependance Neuhuyskade 40  2596 XL Den Haag
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