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Montessoriboekje klas 34M 

Welkomstwoord 
Beste HML’er, Nu je dit boekje voor je hebt liggen, ben je weer terug van 
weggeweest. Welkom allemaal! Een vakantie die toch ineens gek begon 
vanwege de weer aangescherpte maatregelen, maar die hopen wij, toch voor 
iedereen goed uitgepakt is. Misschien heb je weel twintig keer moeten testen, of 
moest je met je ouders verplicht naar een camping op de Veluwe, omdat dat niet 
zoveel gedoe was. 
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 34M 
 
Teamleider:  Judith van Voorthuijsen (voo@hml.nl) 
Coaches 3M:  Suzana Lopes da Silva 
  Annemiek van Horssen 
  Emine Acikgoz 
  Lara Gerding 
  Lizzy Zaanen 
Coaches 4M:  Marcel van der Kooij 
  Paul Brink 
  Ben Betgen  
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Montessoriboekje klas 34M 

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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Montessoriboekje klas 34M 

WEEKAGENDA 

 

Dag Ochtend Middag 

Lokalen 
(per dag 
één 
lokaal) 

Maandag 31 
augustus Vrij Vrij  

Dinsdag 1 
september 

 
Stranddag 
 

Stranddag  

Woensdag 2 
september 

 
4M 
Powerdag  
 
3M 
Inschrijven b-uren en 
masters. 
 
Let op: Zorg dat je 28 
ingevulde uren per week hebt 
in Magister 
 

3M 
Powerdag 
 

 

Donderdag 3 
september Reguliere lesdag Reguliere lesmiddag  

 

Vrijdag 4 
september Reguliere lesdag Reguliere lesdag  

3MB Ayse   
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Montessoriboekje klas 34M 

B-UREN  

Inschrijven b-uren 3 mavo: 

1. Inschrijven tot en met week 5! Let op dit is anders dan vorig jaar. 
2. Elke week moet je mimimaal 28 uur ingeroosterd hebben.  
3. De uren die je mee mag tellen zijn: I-uren, b-uren,  uren voor projecten en 

masters.  
4. De uren die je niet mee mag tellen zijn: uren voor de Hamel, de 

sportcommissie, de klankbordgroep, debatteren en andere extra 
activiteiten.  

5. Gymnastiek telt als 1 uur.  
6. Voor b-uren moet je jezelf inschrijven eens per 5 weken, waarbij je houdt 

aan de richtlijnen 7 t/m 9.  
7. Voor NE, WI en DU volg je minimaal 2 begeleidingsuren per week. 
8. Voor EN, FA, GS, AK, SK, NA  volg je minimaal 1 begeleidingsuur per 2 

weken. 
9. Om tot 28 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.  
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Montessoriboekje klas 34M 

 

DE WEEK PER DAG 

DINSDAG: STRANDDAG 

Vandaag maak je kennis met de teamleden en de teamleider van het derde en 
vierde jaar. Natuurlijk zie je ook alle leerlingen weer. Er zullen ook nieuwe 
leerlingen zijn. Dan is het extra fijn om elkaar op een gezellige manier te leren 
kennen en te ontmoeten. Dat gaan we doen met een superleuke stranddag die 
georganiseerd wordt door Flitz Events in Scheveningen. 
 
WOENSDAG: POWERDAG 
 
Vandaag gaan we AAN! Vandaag staat in het teken van in de juiste ‘schoolstand’ 
komen. It’s4sure gaat je hierbij helpen.  
’s Ochtends zullen de leerlingen van 3M aan de gang gaan met hun coaches. De 
planningen worden gemaakt. Er wordt gecheckt of je alles in Peppels kunt vinden 
en of alle systemen weer helemaal goed staan om lekker aan het werk te gaan. 
’s Middags gaat 3M AAN met It’s4sure. 4M is in de ochtend aan de beurt, zodat 
ze ’s middags tijd hebben om hun tas in te pakken. 
 
 

DONDERDAG EN VRIJDAG 3M: LES  

Het gewone schoolleven gaat beginnen. De lessen gaan weer van start. 

 

DONDERDAG T/M ZONDAG 4M: KAMP 
 
Die tas pas je niet voor niets, want donderdag gaan we op naar Friesland voor 
een supergezellig watersportkamp. Belangrijke info hierover wordt gemaild. 
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Montessoriboekje klas 34M 

  
  
LOB EN MASTERS 
 
Loopbaanoriëntatie 
 
Op school heet Loopbaanoriëntatie LOB: loopbaan oriëntatie en begeleiding.  
De leerlingen in klas 3M krijgen Dit jaar masters die in het teken staan van LOB. 
Het gaat over studievaardigheden, over je kwaliteiten en dromen. Je gaat 
onderzoek doen naar iets wat jij echt interessant vindt. Als klap op de vuurpijl 
maak je een sectorwerkstuk en loop je een korte stage. 
Het kiezen van een passende vervolgopleiding is een belangrijk onderdeel van 
het loopbaanoriëntatie en -begeleidingstraject in klas 3M. Naast deze masters, 
besteedt de coach tijdens coaching aandacht aan de profielkeuze en organiseert 
de decaan een ouder-informatieavond. Ook worden er verschillende activiteiten 
georganiseerd om de leerlingen in aanraking te laten komen met het 
beroepenveld. Denk aan een interview, beroepencafé en oud-leerlingen op 
school. 

Masters  

Zoals jullie vast al weten, werken we op het HML met Masters. 
Er zijn twee soorten Masters: de Creatieve Masters en de B-Wisemasters. Ze 
starten allebei in periode 1. LOB krijgt een plek in de B-Wisemasters. 

Creatieve Masters  

Veel leerlingen hebben zich ingeschreven voor een jaarmaster, namelijk Sport, 
Theater, Muziek en Kunst. Die leerlingen hebben dus voor het hele jaar gekozen 
en maken geen keus voor de eerste periode.  

Voor de andere leerlingen bieden we op donderdag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
middag in de eerste periode Creatieve Masters aan.  
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Montessoriboekje klas 34M 

 

OUDERCARROUSEL 

Op dinsdag 7 september 19.30 - 21.00 uur is de Oudercarrousel op school (op 
school: onder voorbehoud). Je ouder(s)/verzorger(s) krijgen dan informatie over 
dit schooljaar.  
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Montessoriboekje klas 34M 

 

EVALUATIE 

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