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MONTESSORIWEEK KLAS 1MH 

WELKOM 

Welkom op de nieuwe locatie van het HML! We gaan deze week met elkaar 
kennis maken en ons voorbereiden op de eerste lesweek. Jullie krijgen veel 
informatie maar er is natuurlijk ook genoeg ruimte om vragen te stellen. In dit 
boekje staat een uitleg over de masters en een weekoverzicht van de eerste 
week. Heel veel plezier en we gaan er een mooi jaar van maken! 
 

Namens het NHK-team 
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MONTESSORIWEEK KLAS 1MH 

MEENEMEN TIJDENS DE MONTESSORIWEEK 

Om het een en ander goed te laten verlopen met je de volgende  

dingen meenemen: 

 

DAG MEENEMEN 

DINSDAG Laptop, gevulde etui 

WOENSDAG Laptop, gevulde etui, lunch 

DONDERDAG Laptop, fiets, lunch 

VRIJDAG Zwemkleding, handdoek 
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MONTESSORIWEEK KLAS 1MH 

PROGRAMMA 

DINSDAG WIE WAT DETAILS 

08:30 uur Iedereen 
▪ Welkom op het HML! 

▪ Kennismaken Bingo 
In aula  

09:30 uur Per klas 
▪ Kennismaken 

▪ Schoolfotograaf 
In klas 

10:30 uur Iedereen Pauze In aula 

11:00 uur Per klas 
▪ Inloggen wifi  

▪ Quiz korte masters 
In klas 

12:00 uur Per klas 
Lopen van NHK  

naar NBS 

Gymzalen, studiecentrum en 

Bibliotheek bezoeken 

13:00 uur Iedereen Einde  
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MONTESSORIWEEK KLAS 1MH 

WOENSDAG WIE WAT DETAILS 

08:30 uur Per klas 
▪ Check in: Terugblik eerste dag 

▪ Kwartet wie ben ik 
In de klas 

09:30 uur Per klas 

▪ HML quiz  

▪ Inschrijven korte masters 

▪ ICT inloggen met klas 2 

▪ Speurtocht door school 

▪ Regels school en in de klas 

In de klas 

10:30 uur Iedereen Pauze In de aula 

11:00 uur Per klas 

▪ HML quiz  

▪ Inschrijven korte masters 

▪ ICT inloggen met klas 2 

▪ Speurtocht door school 

▪ Regels school en in de klas 

In de klas 

13:00 uur Iedereen Pauze In de aula 

13:30 uur Per klas 

▪ HML quiz  

▪ Inschrijven korte masters 

▪ ICT inloggen met klas 2 

▪ Speurtocht door school 

▪ Regels school en in de klas 

In de klas 

14:30 uur Iedereen Einde  
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MONTESSORIWEEK KLAS 1MH 

DONDERDAG WIE WAT DETAILS 

09:00 uur Per klas Check in In de klas 

09:30 uur Per klas 

▪ Informatie B-uren en 

inschrijven 

▪ Kennismakingsspel 

In de klas 

11:00 uur Per klas 
Lunch voorbereiden en 

eten met de klas 

Locatie naar eigen 

keuze  

13:00 uur Per klas Workshops  In de school 

14.30 uur Iedereen Einde  
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MONTESSORIWEEK KLAS 1MH 

VRIJDAG WIE WAT DETAILS 

08:30 uur 

08:45 uur 

1A & 1B 

1C & 1D 
Stranddag 

Verzamelen op locatie: 

Surfschool Hart Beach 

(Scheveningen)* 

12.30 uur Iedereen Einde  

 

*Leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar het strand en weer naar huis.  

 

We verzamelen bij:  

Surfschool Hart Beach 

Strandweg 3B 

2586 JK Scheveningen 
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MONTESSORIWEEK KLAS 1MH 

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 

▪ Ontwikkelgesprek 

▪ B-uur  

▪ I-uur 

▪ Teamleider 

▪ Laptop uitleen 

▪ Bewijzen/proeven 
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MONTESSORIWEEK KLAS 1MH 

CREATIEVE MASTERS 

Veel leerlingen hebben zich ingeschreven voor een jaarmaster, namelijk Sport, 

Theater en Kunst of Muziek. Die leerlingen hebben dus voor het hele jaar 

gekozen en maken geen keus voor de eerste periode.  

 

De andere leerlingen gaan in de montessoriweek op woensdagmiddag een keuze 

maken. We bieden in de eerste periode de volgende Creatieve Masters aan:  

 

Safety first  

Opkomen voor jezelf, je eigen veiligheid garanderen, zelfverdediging... dit zijn 

allemaal onderdelen die je leert bij Safety First... Veiligheid eerst!  

 

Braziliaans Voetbal  

Dit voetbalspelletje hoort eigenlijk thuis op de stranden van Brazilië maar wij doen 

het in een grote hal. Op blote voeten leer je omgaan met een klein balletje en leer 

je de truckjes die bij dit spelletje horen. We hebben een paar stevige trainers voor 

je klaar staan.  

 

Badminton 

Badminton doe je niet alleen op de camping maar is een echte wedstrijdsport. 

Snel voetenwerk en flink meppen tegen een shuttle, dropshot en serve en 

natuurlijk ook de regels van het single en dubbelspel. Je leert het allemaal tijdens 

deze master.  
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Koken  

We gaan op ontdekkingstocht met lekkere gerechten en leuke combinaties.  

Ook leer je welke groente en fruit je in de winter en zomer eet. Er zijn heerlijke 

recepten bedacht, dus dat wordt smullen. 

 

Spaans 

Ben je dol op de Spaanse taal en cultuur? Of weet je er juist niet zoveel van en 

wil je kennismaken met de gewoontes van het land? Marieke Heeneman biedt 

een mooie mix van (eenvoudige) conversatie en cultuur! 

 

Bijen 

In de bijenmaster kom je alles te weten over het leven van een bijenvolk. Als 

echte imkers inspecteren jullie regelmatig de bijenkast en helpen jullie het HML-

bijenvolk, jullie gaan dus zelf aan de slag! Jullie leren eerst een stukje theorie en 

daarna gaan we de theoretische kennis toepassen in de praktijk. Als we het goed 

doen is er zelfs honing als beloning! 

 

Franse Cultuur 

Tijdens de master Franse Cultuur maak je kennis met Franse liedjes, Franse films 

en Franse gerechten. We gaan ook een keer Pétanque spelen onder begeleiding 

van deskundigen!  

Tijdens de master maak je een aantal opdrachten. Deze opdrachten vormen 

samen het eindproduct. C’est Cool! 

 

Film en Fotografie 

Camerastandpunten, scripts schrijven en met licht en geluid aan de slag. In deze 

master leer je hoe je zelf een film kunt maken. Een filmmaker komt ervaringen 

delen, maar verder ga je vooral zelf aan het werk! 
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MONTESSORIWEEK KLAS 1MH 

Sterrenkunde 

Wat weet je al van het zonnestelsel en de sterrenstelsels? Hoeveel planeten zijn 

er eigenlijk en wat weten we van deze planeten? En hoe ziet een sterrenstelsel 

eruit? Kun je je eigen sterrenbeeld herkennen? We gaan discussiëren, tekenen, 

puzzelen, nadenken en vooral onderzoeken! 

 

Stoepkrijten 
Bij deze master leer je mooie letters, geometrische figuren en ook de basis van 

3D-stoepkrijten. We gebruiken ook andere materialen en natuurlijk maken we er 

een mooie video van. 

 

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. Een paar jaar 

geleden wonnen we tijdens het World Championship in Detroit de Gracious 

Professionalism Award, dit is de eerste prijs in deze categorie en ook afgelopen 

jaar wonnen we weer een Core Values award op de Benelux finale. 

 
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. Twee jaar geleden wonnen we zowel op de regiofinale als 

op de Benelux finale diverse mooie robotprijzen. 
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Meedoen 

De First Lego League-master 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 3 krijgen vrijstelling van hun b-

wisemaster, 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. Weet je al zeker dat je mee wilt doen? Stuur dan een 

motivatie mee! 

Op dinsdag 31 augustus is Marijn vanaf 13.00 uur op de Neuhuyskade aanwezig 

om vragen te beantwoorden. 
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BEGELEIDINGSUREN (B-UREN) 

Op het HML volg je naast instructie-uren (I-uren) ook begeleidingsuren (B-uren). 
Dit zijn uren waarbij je zelf mag kiezen naar welk vak je wilt gaan. In totaal volg je 
27 uren onderwijs waarvan 8 B-uren. Deze B-uren gaan we op donderdag in de 
montessoriweek inplannen. Het schooljaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken. 
Na elke 5 weken maak je weer een nieuw rooster door je B-uren in te plannen.  
 


