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WEEKAGENDA 

Dag Ochtend 

Maandag 31 augustus Vrij 

Dinsdag 1 september 
Schoolfotograaf 
Beachvolleybal 

Woensdag 2 september 

Inschrijven B-uren 
Informatie examenzaken 
Toets Engels 
Mogelijkheid coaching 

Donderdag 3 september Reguliere lesdag. Zie Magister voor rooster.  

Vrijdag 4 september Reguliere lesdag. Zie Magister voor rooster. 
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Welkomstwoord 

Beste HML’er,  
 
Nu je dit boekje voor je hebt liggen, ben je weer terug van weggeweest.  
Welkom allemaal! De vakantie is weer voorbij! Hopelijk heb je je het fijn gehad. En 
hopelijk zijn jullie 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 in het teken van 
samen werken om elkaar en je coach beter te leren kennen, activiteiten om gewoon 
lekker met elkaar te bewegen 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!   
 
Namens het team 5 en 6 VWO en de gastcoaches:  
 
Emile, Pepijn, Annette, Dennis, Robert, Adinda, Mirjam, Trijntje, Katrien, 
Andrea, Michael, Otto, Petra, Rudolf, Marc, Floor 
 
Teamleider 5 en 6 VWO: Emile (hal@hml.nl)  
  

mailto:hal@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.  
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DINSDAG 

Overzicht schoolfotograaf  

Klassen Start Eind 

6VA  12.00 CH 12.15 

6VB  12.00 gymzaal  12.15 

6VC 12.30 CH 12:45 

6VD 12.30 gymzaal  12.45 

Examenfoto met alle 
klassen 12.15 CH  12.30 

 
Plan A: Bij mooi weer gaan we vanaf 13:15 t/m 15:30 buiten volleyballen met alle 
leerlingen bij The Houtrust Beach. Plan B: Bij slecht weer gaan we binnen 
volleyballen. Klas 6VA en 6VB spelen dan tussen 09:15 en 11:30 en klas 6VC en 
6VD spelen tussen 13:15 en 15:30. (Binnen is niet genoeg ruimte voor alle 
leerlingen in één keer) 
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Locatie:  
Plan A: Buitenlocatie: 
Laan van Poot, 2566 EV 

 
 
Plan B: Binnenlocatie: 
Lindo Beach 
Lindoduin 36-38, 2583 BG 
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Indeling Teams 
Klas 6VA 
Team A 
Team B 
Team C 
Team D 
 
Klas 6VB 
Team E 
Team F 
Team G 
Team H 
 
Klas 6C 
Team I 
Team J 
Team K 
Team L 
 
Klas 6VD 
Team M 
Team N 
Team O 
Team P 
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Speelschema Plan A  
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Speelschema plan B 
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WOENSDAG 
 
Op woensdag schrijf je je in voor B-uren, tussen 07:00 en 19:00. Hier is geen 
specifiek tijdstip voor gereserveerd op school.  
 

1. Inschrijven tot en met vrijdag 1 oktober. Dat is 4,5 lesweek. 
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. Voor b-uren moet je jezelf inschrijven eens per 4,5 lesweek.   
7. Om tot 27 uur te komen vul je het aantal b-uren naar keuze aan. 

 

In de Montessoriweek krijg je een overzicht van de proeven en bewijzen 
van de eerste 10 weken. Bij bewijzen staat of de opdracht individueel is of 
per groep, zodat je daar bij het inplannen van de b-uren rekening mee kunt 
houden. 

 
 
In de Montessoriweek krijg je een overzicht van de proeven en bewijzen 
van de eerste 10 weken. Bij bewijzen staat of de opdracht individueel is of 
per groep, zodat je daar bij het inplannen van de b-uren rekening mee kunt 
houden.  
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09:30-10:30  
Mogelijkheid coaching. Het kan zo zijn dat je op dit tijdstip coaching hebt. Het 
verschilt per coachgroep wanneer de eerste keer coaching van het jaar 
plaatsvindt.  
 
11:00-13:00  
Starttoets Engels.  
In deze tijd nemen we een toets af voor Engels. Deze is om te meten wat 
op dit moment je niveau is, in voorbereiding op het examen. Voor deze 
toets hoef je niet van tevoren te leren.  
 
13:30-14:30  
Je krijgt in 30 minuten informatie over examenzaken. Je krijgt in 30 
minuten informatie over LOB. 
 
14:30-15:30 
Mogelijkheid coaching. Het kan zo zijn dat je op dit tijdstip coaching hebt. Het 
verschilt per coachgroep wanneer de eerste keer coaching van het jaar 
plaatsvindt.  
 
Jaarindeling 6V 

- Montessoriweek 
- 4,5 schoolweken 
- SE 1 (voor de herfstvakantie, vanaf 8 oktober) 
- 7 schoolweken (met herkansing daarin: 15 + 16 november) 
- SE 2 (voor de kerstvakantie, vanaf 16 december) 
- 6 schoolweken 
- SE 3  vanaf 11 maart 
- 6 weken (met herkansingen daarin) 
- Start CSE 
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Let op: examen missen (reden maakt niet uit) = tijdens de herkansing maken. Je 
hebt dan dus geen herkansing. 
 
PTA 
Op de hml site staat vanaf 1 oktober de juiste versie van het PTA. Kijk nu alvast 
welke examens je als eerste hebt en welke oude stof  en welke nieuwe stof je 
daarvoor moet kennen.  
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Loopbaanorientatie- en begeleiding (LOB) 
 
Wat ga jij doen na het HML? Een belangrijke vraag. Jij gaat hier dit jaar 
natuurlijk ook mee aan de slag. Met informatie en activiteiten gaan wij jou 
hier bij ondersteunen. 
 
Hieronder alvast hele belangrijke info: 
 

• Inschrijven voor studies HBO en WO uiterlijk op 1 mei 2022 
• Voor numerus fixus studies is de deadline al op 15 januari 2022 
• Om te kunnen inschrijven heb je een eigen DigiD nodig en je schrijft 

je in via de website studielink.nl (voor zowel HBO als WO) 
• Veel info over studies, het inschrijven en data van  open dagen via 

www.studiekeuze123.nl. Dit is een hele informatieve website over 
studeren in Nederland. Je vindt op deze site bijvoorbeeld ook een 
goede interessetest. 

• Veel info over studies is ook te vinden via de studiekeuzegidsen op 
het intranet van het HML (via ‘catalogus’) 

• Eerste open dagen beginnen al in oktober, je hebt geen tijd te 
verliezen! Dus ga kijken via studiekeuze123.nl  

 
Jouw coach is je eerste aanspreekpunt voor LOB. Dus gebruik zeker de 
coach gesprekken hiervoor. 
 
En in de centrale hal is ook de kamer van het decanaat. Loop gerust binnen 
als je vragen hebt. Je bent van harte welkom! 
 

http://www.studiekeuze123.nl/
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DONDERDAG 

Reguliere lesdag. Zie Magister 
 
VRIJDAG 
Reguliere lesdag. Zie Magister.  
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OUDERCARROUSEL 
Op woensdag 8 september is er een oudercarrousel in het schoolgebouw. 
Je ouder(s)/verzorger(s) krijgen dan informatie over dit schooljaar. 
 
De oudercarrousel vindt plaats op woensdag 8 september in de avond. Sz 
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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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