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Welkom terug
Beste leerlingen,

Deze eerste week staat 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. 
We hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat jullie alle nieuwe leerlingen 
in de school/klas op een open en warme manier zullen ontvangen en helpen met 
de eerste dagen.

Heel veel plezier deze eerste schoolweek.

Namens alle docenten van klas 2,

Sander Janssen 



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



Schoolfotograaf
Klas Tijd Locatie
2E 12.15 NHK
2F 12.30 NHK
2G 12.45 NHK
2H 13.00 NHK
2I 13.30 NHK
2J 13.45 NHK
2K 14.00 NHK



Coaches per klas

Klas, lokaal Coach
2E, 1.05 Boris Hoppzak (HOP), Tomas Okhuizen (TOK), Yoran Wanningen (YWO)

2F, 1.06 Tim Blom (BLM), Axel Hendriks (AHE), Mark van Zoest (ZOE)

2G, 1.07 Sander Janssen (JA), Janneke van de Kerk (KK), Gesine Printz (PTZ)

2H, 1.08 Tessa Bos (BOS), Denise Pieters (PE)

2I, 1.09 Mirthe van der Ham (HAM), Kees Verschoor (VER), China Zijlstra (ZIJ)

2J, 1.10 Linda Bol (BOL), Mirthe van der Ham (HAM), Tessa Princé (PRI)

2K, 1.11 Gerard André (DRE), Maudy Vis (VIS)



Dinsdag 31 augustus
Tijd Activiteit

09.30-10.30 Startbijeenkomst per klas

10.30-11.00 Pauze

11.00-12.00 B-uren (t/m 1-10) en master inplannen

12.00-13.00 Coachopdracht: ‘Video aan jezelf’, 
schoolfotograaf*

13.00-13.30 Informatie over First Lego League bij lokaal 1.01,
schoolfotograaf*

13.30-14.30 Coachopdracht: ‘Video aan jezelf’, 
schoolfotograaf*

* schoolfotograaf volgens rooster blz. 4



Woensdag 1 september
Tijd Activiteit

09.30-10.30
Samen met de brugklas: introductie Peppels en Zermelo 

(B-uren en korte masters kiezen)
Vrije klassen: kennismakingsspelletjes

10.30-11.00 Pauze

11.00-12.00
Samen met de brugklas: introductie Peppels en Zermelo 

(B-uren en korte masters kiezen)
Vrije klassen: kennismakingsspelletjes

12.00-13.00
Samen met de brugklas: introductie Peppels en Zermelo 

(B-uren en korte masters kiezen)
Vrije klassen: kennismakingsspelletjes

13.00-15.00 Buitenactiviteit op het sportveld



Woensdag 1 september
Tijd Activiteit

09.30-10.30
Peppels: 2E, 2F, 2G
Zermelo: 2I, 2J, 2K

11.00-12.00
Peppels: 2H, 2I
Zermelo: 2E, 2F

12.00-13.00
Peppels: 2J, 2K
Zermelo: 2G, 2H 



Donderdag 2 september
Tijd Activiteit

08.30-09.30 Les volgens Magister

09.30-10.30 Les volgens Magister

10.30-11.00 Pauze

11.00-12.00 Les volgens Magister

12.00-13.00 Les volgens Magister

13: 30 – 15:30 Excursie klas 2J (instructies volgen)



Vrijdag 3 september
Tijd Activiteit

08.30-09.30 Les volgens Magister

09.30-10.30 Les volgens Magister

10.30-11.00 Pauze

11.00-12.00 Les volgens Magister

12.00-13.00 Les volgens Magister

Vanaf 13.00 Picknick met de klas

13:30 – 15:30 Excursie klas 2K (instructies volgen)



Masters

Creatieve Masters, op de dinsdagmiddag vanaf 14.30:
- Jaarmaster sport
- Jaarmaster theater
- Jaarmaster kunst (vanaf 15.00)
- Jaarmaster muziek
- Verschillende korte masters van 10 weken

B-Wise Masters, donderdagmiddag vanaf 14.30:
- Periode 1 en 3: ‘Tumult’ met je hoofdcoach
- Periode 2 en 4: verschillende korte masters van 10 

weken, hierover volgt nog informatie.



Creatieve Masters Periode 1

- Safety first
- Braziliaans voetbal
- Badminton
- Koken 2
- Tuin
- Film & fotografie
- First Lego League
- Elektronische muziek
- Probleemoplossen



First Lego League
De First Lego League is een spannende techniekwedstrijd. Voor het komende schooljaar is het thema 'Cargo 
Connect'. Rondom dit thema verkennen, innoveren en werken teams samen om de wereld van transport te 
ontdekken.

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.



First Lego League
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 
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.

Informatie
Wil je je inschrijven voor deze master of heb je vragen, stuur dan een mail naar: marijn.de.smit@hml.nl . 
Op dinsdag 31 augustus is Marijn vanaf 13.00 uur op de Neuhuyskade aanwezig om vragen te 
beantwoorden.

mailto:marijn.de.smit@hml.nl


Video aan jezelf

Je gaat een filmpje opnemen waarin je vertelt wat 
je dit jaar wilt bereiken, daarvoor schrijf je eerst een 
script. Je neemt het filmpje op voor jezelf.

Bij de start van periode 3 ga je in de B-Wise-les je 
eigen filmpje terug kijken en er verder mee aan de 
slag. Niemand anders hoeft het te zien, maar het 
mag wel.

De opdracht staat in Peppels en je coach gaat je 
hierbij helpen, heel veel plezier!


