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Montessoriboekje klas 4 HAVO  

 

WELKOMSTWOORD VOOR 4 HAVO 

Beste HML’er,  

 

Welkom in 4 havo! Welkom in de montessoriweek, waarin je gaat kennis maken 

met je deels nieuwe klasgenoten en met je clustergenoten.  

In 4 havo zijn er 5 klassen en clustergroepen. 

Met je klas samen heb je de vakken NE, EN, MA, CKV en LO. De andere vakken 

doe je in een clustergroep. Dat is een groep leerlingen die vanuit de 3 klassen in 

dezelfde les zitten. Per vak is er minimaal 1 cluster en dat aantal kan oplopen tot 

wel 3 of 4 clusters.  

 

WAAR KOM JE VANDAAN ...? 

De meeste leerlingen in 4 havo komen vanuit 3 havo.  

Een kleine groep leerlingen doet 4 havo nog een keer. 

Er is steevast een groep leerlingen uit onze mavo afdeling die met hun diploma 

op zak de overstap maakt. Een enkeling komt vanuit 4 vwo. 

Enkelen komen vanuit 3 vwo. Vanuit andere scholen stromen ook enkele 

leerlingen in. Reden genoeg om aandacht te besteden aan de leerlingen om je 

heen en de verbinding met elkaar te zoeken, toch?! 

Daarvoor is er in deze eerste week een kennismakingsronde, zullen we ons 

samen verdiepen in het thema Social Media en Identiteit en sluiten we de week af 

met sportieve activiteiten!  We hebben er het volste vertrouwen in dat jullie er een 

goed schooljaar van gaan maken voor jezelf en voor al je medeleerlingen. In 

samenwerking met je docenten, coaches, decaan en teamleider! Op een manier 

die past bij de montessoribeginselen (zie verderop).  

 

Veel plezier in deze eerste schoolweek en veel plezier en veel succes komend 

schooljaar in 4 havo! 
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Team 4 en 5 havo 

 

Ayla de Heer (Her), Ingrid Beckers (Bec), Sander Blom (Blo), Sophie Kruijer 

(Kru), Floris Louist (Lt), Ine Raangs (Ra), Marijn de Smit (Smi) 

Swen Schoelink (Soc), Mathijs Wullems (Wul), Evelien Zwart (Zwa) 

Peter de Weerd, teamleider (Wrd). 

 

 

 

  



 

 

 3 

Montessoriboekje klas 4 HAVO  

 
 

MONTESSORI - WEEKAGENDA 

Dag Ochtend Middag Lokaal 

Maandag 30 

augustus 
Vrij Vrij  

Dinsdag 31 

augustus 

 

09.00 u. - 09.30 u. Welkom!  

 

09.30 u. - 11.30 u.  

Kennismaking met je klas & 
Informatie over 4H  

 
11.00 u. - 12.00 u. 

Introductie LOB  

 

12.30 u. - 14.30 u. 
Kennismaking coach 

Voorbereiden inplannen  
b-uren 

 
Schoolfotograaf: 
(Zie schema op de volgende 

pagina)  

 

Zie magister 

Woensdag 1 

september 

Tweedaagse workshop 

gegeven door het Nationaal 

Theater:  

 
Thema: social media en 

identiteit 

Vervolg HNT  
 

 

 

Thema social media en 

identiteit 

Het Nationale 

Theater 

Donderdag 2 

september 

 

Vervolg HNT 
 

Thema Social media en 

identiteit 

 

Vervolg HNT 
 

Thema Social media en 

identiteit 

Het Nationale 

Theater 
 

 

Vrijdag 3 

september 

 

 

09.00-15.30 

Teambuilding en Powerboat 
(Eigen lunch en water 

meenemen!)  
 

09.00-15.30 

Teambuilding en Powerboat 

(Eigen lunch en water 

meenemen!) 

Scheveningen 
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SCHOOLFOTOGRAAF DINSDAG 

Klassen  Eind 

4HA  14.15 u. Gymzaal 

4HB  14.30 u. CH 

4HC 14.30 u. Gymzaal 

4HD 14,45 u.  CH 

4HE 14.45 u.  Gymzaal 
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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).  

Jouw coach is je eerste aanspreekpunt in dit schooljaar! 

 

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.  

 

DO’s:   

• Zorg dat je altijd een laptop bij je hebt! 

• Neem werk mee voor in het coach-uur! 

• Bereid je coachgesprek voor zodat je optimaal  
gebruik maakt van je coachtijd. 

  



 

 

 6 

Montessoriboekje klas 4 HAVO  

B-UREN: INSCHRIJVEN B-UREN 4 HAVO 

 

1. Inschrijven tot en met week 40 (dat is tot en met vrijdag 8 oktober 2021). 

Dat zijn 5 lesweken.  

2. Kijk vooraf in het proeven- en bewijzenschema wat eraan staat te komen. 

Pas daar je uren op aan.  

3. Elke week moet je minimaal 27 uur ingeroosterd hebben.  

De uren die je mee mag tellen zijn: i-uren, b-uren, project-uren. 

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/LO telt als 2 lesuren.  

6. Voor b-uren moet je jezelf inschrijven eens per 5 weken.  

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.  
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B-UREN: LESSENTABEL B-UREN 4 HAVO 

De hoeveelheid lesstof is afgestemd op de I- én de B-uren. De B-uren behoren 

dan ook goed gebruikt te worden! Hieronder zie je het minimaal aantal B-uren per 

week per vak dat je moet volgen. 
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B-UREN: AAN HET WERK 

• Je werkt tijdens het B-uur aan het vak waarvoor je je hebt ingeschreven. 

• Als je klaar bent met het werk voor dit vak, mag je in overleg met je 

docent aan een ander vak werken. 

• Je hebt dus je leermiddelen voor dit vak bij je. 

• Een B-uur telt als een lesuur en er wordt dus van je verwacht dat je een 

plan hebt en dit uur productief gebruikt 

• Je loopt niet weg uit het lokaal, tenzij de docent toestemming geeft. 

• Ga van tevoren naar de wc en zorg dat je je waterflesje gevuld hebt. 

 

WERKOMGEVING 

Peppels: agenda, jaarplanners, opdrachten, bewijzen, proeven, feedback, 

inhoud proeven & bewijzen, inleveren opdrachten, reflectie op je eigen werk, 

opbouwen portfolio, zicht op competentie-ontwikkeling en brede ontwikkeling. 

Zermelo: inschrijven b-uren (hml.zportal.nl). Inloggen met dezelfde gegevens als 

Magister. 

Magister: rooster, cijfers, absentieregistratie. 

E-mail: contact met docent en coach (ook voor de ouders: 

contact met school via e-mail). 

Digitale hulpmiddelen: Wij adviseren jullie ten zeerste je eigen laptop of tablet 

aan te schaffen en iedere dag mee naar school te nemen. 

 Tag: Zorg ervoor dat je altijd je tag bij je hebt en dat daar tegoed op staat. 
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OUDERCARROUSEL 

Op woensdag 8 september is er een oudercarrousel. Je ouder(s)/verzorger(s) 

krijgen dan informatie over dit schooljaar. 

 

COMMUNICATIE, E-MAIL 

Team 4 en 5 havo is er voor jou.  

Dus als je opmerkingen of vragen hebt, spreek ons aan! 

 

Communicatie gaat via de HML-mail. 

Houd dus te allen tijde je HML-mail in de gaten. 

Heb je problemen met je inlog of je mail, vraag om hulp in het studiecentrum. 

 

LOB: LOOPBAAN-ORIËNTATIE 

Ook in dit jaar ga je verder in je zoektocht naar jouw wensen en mogelijkheden 

voor als je het HML hebt afgerond. Je bezoekt open dagen en je kunt een dag 

meelopen bij een opleiding.  

Pepijn van der Vliet is de decaan, hij weet veel over vervolgopleidingen op 

Mbo’s, Hbo’s en universiteiten. Bij hem kun je terecht met al je vragen en 

verlofaanvragen om een opleiding te bezoeken. 
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MONTESSORICERTIFICAAT/PLUSDOCUMENT 

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.  

 

In de montessoriweek maken we een start met dit certificaat. Je vindt het op 

Peppels. 
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TOETSING 

PTA (PROGRAMMA VAN TOETSING & AFSLUITING) 

In de vierde klas begin je met de opbouw van jouw eindexamendossier. Dat 

dossier is voor elk vak anders en kan bestaan uit praktische opdrachten, 

schoolonderzoeken en uiteindelijk het centraal examen. Kijk op onze website 

hml.nl voor de PTA-vereisten per vak. 

 

4 PROEVEN (WEGING IN MAGISTER)  

Als je de proef niet kunt maken, word je automatisch de eerstvolgende 

donderdagochtend verwacht tijdens het eerste uur om de proef in te halen. 

 

4 BEWIJZEN (WEGING IN MAGISTER) 

Elk vak geeft bewijzen op. Zij kunnen meetellen als een PTA-onderdeel. 

In 4 havo zijn er bijvoorbeeld bij economie 2 bewijzen, die PTA-onderdeel zijn. 

Deze tellen beide mee voor 7,5% in het ‘schoolcijfer’. Het school- en examen-

cijfer tellen vervolgens ieder voor 50% mee. Bij sommige bewijzen (bijvoorbeeld 

bij wiskunde) krijg je geen cijfer, maar een ‘beheerst vaardigheden 

onvoldoende/voldoende’. 

 

LET OP! 

Als je het bewijs niet op tijd inlevert, moet je daarvoor een herkansing gebruiken. 

De deadline is dan de datum waarop de herkansingen worden afgenomen. 

Bewijzen kunnen dus alleen worden ingehaald in de periode waarin het is 

opgegeven. 
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PROFIELWERKSTUK (PWS) 

Begin 2022 start je met het profielwerkstuk (PWS). Je ontvangt aan het begin van 

dit schooljaar hier nog uitgebreid informatie over. 

 

 

COMBINATIECIJFER 

In 4 havo ga je maatschappijleer en CKV afronden. Samen met het cijfer van je 

profielwerkstuk vormen deze vakken het combinatiecijfer. Dit cijfer gaat mee naar 

5 havo. Het is heel belangrijk dat je deze vakken met een zo hoog mogelijk 

resultaat afsluit. In het eindexamenjaar telt dit cijfer namelijk mee als een 

compensatiecijfer!  

 

 

 

  



 

 

 13 

Montessoriboekje klas 4 HAVO  

 

REKENEN 

 In de vierde klas is het vak Rekenen op de havo verplicht voor iedereen die een 

C&M profiel zonder wiskunde A of B in het pakket heeft. Het vak Rekenen wordt 

afgerond met een schoolexamen. Als je wel wiskunde in je pakket hebt, krijg je in 

dat vak voldoende rekenvaardigheden mee.  

  

Het maken van het schoolexamen Rekenen is, omdat het een PTA-onderdeel is, 

een overgangseis. Je kunt dit schoolexamen herkansen in de vierde en vijfde klas 

op alle momenten dat het schoolexamen wordt afgenomen. Zo'n herkansing gaat 

niet ten koste van je herkansingsrechten voor andere vakken.  

   

Om het schoolexamen Rekenen, dat op niveau 3F wordt afgenomen, voor te 

bereiden krijg je een aantal Rekenlessen. Daarnaast bereid je het schoolexamen 

ook zelfstandig voor.  

   

In schooljaar 2022-2023, als je eindexamen doet, zal het cijfer voor het vak 

Rekenen niet meetellen voor de slaag/zakregeling. Om te kunnen slagen moet je 

het schoolexamen Rekenen wel gedaan hebben. Het cijfer dat je voor je 

schoolexamen Rekenen haalt komt op de cijferlijst te staan die je bij je diploma 

krijgt. 
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REGELS HML 

De reguliere regels blijven natuurlijk van kracht (bovenbouw is niet anders). 

 

Wel graag jullie aandacht voor het volgende: 

 

• Tot 16.40 uur dien je beschikbaar te zijn voor school (dus sporttrainingen, 

bijbaantjes moet je na dat moment plannen). 

• Bescherm jezelf, berg aan het begin van de les je telefoon op in de 

telefoontas of in je eigen tas.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 


