MONTESSORIWEEK
Brugklas

Naam: _______________________

Montessoriweek klas 1 HV en V+
WELKOM
Welkom op het HML! We gaan deze week met elkaar kennismaken en ons voorbereiden
op de eerste lesweek. Jullie krijgen veel informatie maar er is ook ruimte om vragen te
stellen. In dit boekje staat een uitleg over de masters, inplannen van B-uren en een
weekoverzicht van de eerste week. Heel veel plezier en we gaan er een mooi jaar van
maken!
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MASTERS
Zoals jullie vast al weten, werken we op het HML met Masters. Er zijn twee soorten
Masters: de Creatieve Masters en de B-wise Masters. De Creatieve Masters starten in
periode 1, de b-wise Masters in periode 2.
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:
Koken
Lekker koken natuurlijk! Maar dat niet alleen. We leggen ook van alles uit over de
producten die je gebruikt, waar ze vandaan komen en wat goed met wat combineert.
Terwijl je kookt, leer je uiteraard ook allerlei kooktechnieken. Hoe je snijdt en schilt, welk
mes je daarvoor moet gebruiken en of er verschil is tussen bakken en braden
bijvoorbeeld.
Zingeving
Gedurende de master gaan we aan de slag met emoties. Voel je je ook wel eens
geïrriteerd, boos of verdrietig en wil je graag onderzoeken hoe je hiermee om kunt gaan.
Sta je ervoor open om je kwetsbaar op te stellen en heb je de moed om je emoties met
de groep te delen. Dan is deze master wat voor jou.
Spaans
Zon, zee en vakantie, dat is Spanje voor veel mensen. Maar Spanje is meer en Spaans is
na Chinees de meest gesproken moedertaal. Wil je kennismaken met de Spaanse cultuur
en leren hoe je een eenvoudig gesprekje kunt voeren en in een restaurant wat kunt
bestellen? ¡Bienvenido a la clase de español!
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Schaken1
Strategisch denken, vooruit denken, overzicht krijgen en houden en analyseren, dat leer
je allemaal bij schaken! Theorie en praktijk worden mooi gecombineerd. En… we spelen
op alle niveaus, dus iedereen kan meedoen.
Film & 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!
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!
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!
Meerstemmig zang
Bij de workshop meerstemmig zang gaan we meerstemmig zingen.
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First Lego League
De First Lego League is een spannende techniekwedstrijd. Het komende schooljaar is het
thema Super Powered. Rondom dit thema werk je in een team samen aan een project en
bouwen en programmeren jullie samen een robot van Lego om de wereld van energie te
ontdekken: waar komt energie vandaan voor auto’s, verwarming van huizen, de
productie van goederen etc... Het HML doet mee met twee teams! Ben jij één van de
leden?
Wat betreft bouwen en programmeren: ben je al ervaren of moet je het nog helemaal
leren? Iedereen is welkom!
Nog belangrijk:
• De Master is twee uur, we werken namelijk naar het meedoen met de officiële
wedstrijd.
• Mocht een team zich plaatsen voor de Benelux finale dan volgen de leden van
dat team ook in periode 2 deze master.
• Je kunt je aan het begin van het jaar gewoon inschrijven voor de Master. Weet
je al zeker dat je mee wilt doen? Stuur dan een motivatie, dan kunnen we een
plekje voor je reserveren! marijn.de.smit@hml.nl
• Op dinsdag 23 augustus komen we met ons team nog langs de klassen om
vragen te beantwoorden.
• Volg je een jaarmaster, dan kun je helaas niet meedoen.
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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 er 9 B-uren zijn (in de vwo-kernplusklas volg je 8 B-uren). Deze Buren gaan we op woensdag in de montessoriweek inplannen. Je krijgt dan hulp van een
tweedeklasser. Het schooljaar bestaat uit 4 periode’s van 10 weken. Na elke periode van
5 weken maak je weer een nieuw rooster door je B-uren in te plannen.
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Dinsdag

8.30

Start met de klas in lokaal
1E 006
1F 007
1G 008
1H 009
1I 010
1J 011
Inloggen op site (in lokaal)
Kennismaken met
Studiecentrum

Kennismaken
Weekoverzicht bespreken

09.30 Klas 1E t/m 1J

Pauze
Buitenspel (veld)

11.00 Klas 1E t/m 1J

Schoolfotograaf

10.00 1E (CH)
10.00 1F (Gymzaal)
10.15 1G (CH)
10.15 1H (Gymzaal)
12.30 1I (CH)
12.45 1J (CH)

Quiz
Hoe werkt het op het HML

12.00 Klas 1E t/m 1J

12.30

Informatie
Lootjes

Korte masters bespreken (top 3)
Lootjes trekken ontbijt (donderdag)

13.00

Einde

Morgen weer laptop mee!
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TOP 5: KEUZE KORTE MASTERS
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Woensdag
8.30

Start met de klas in lokaal
1E 006
1F 007
1G 008
1H 009
1I 010
1J 011

Wie ben ik
Kennismaken

Peppels
(uitleg door 2de klassen)

9.30 Klas 1E
9.30 Klas 1F
11.00 Klas 1I
11.00 Klas 1J
12.00 Klas1G
12.00 Klas 1H

10.30

Pauze
9.30 Klas 1I
9.30 Klas 1J
Zermelo
B-uren inplannen
Korte masters kiezen
(uitleg door 2de klassen)

11.00 Klas 1G
11.00 Klas 1H
12.00 Klas 1E
12.00 Klas 1F
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Speurtocht op school

9.30 Klas 1G
9.30 Klas 1 H
11.00 Klas 1E
11.00 Klas 1F
12.00 Klas1I
12.00 Klas 1J

13.00

Pauze

13.30

Schoolregels
Rooster
Docenten
Hoe pak ik mijn tas in

14.30

Einde
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Hoe werkt dit?

Montessoriweek klas 1 HV en V+
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- I uur
 Teamleider
 Laptop uitleen
 Bewijzen /proeven
Donderdag
8.30

Start met de klas in lokaal
1E 006
1F 007
1G 008
1H 009
1I 010
1J 011

Ontbijt (lootjes)
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9.30

Kennismaken

10.30

Pauze

11.00

Vakkencarrousel

12.00

Pauze

12.30

Workshops buiten en binnen
school

14.30/15.00

Einde
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Spelletjes
Schoolregels

Zie schema

Zie schema.
Workshops buiten school:
We fietsen vanaf het HML naar de
locatie. Daarna mag je of zelf naar huis
fietsen of je gaat mee terug naar het HML
met de docent.

Montessoriweek klas 1 HV en V+
Vakkencarrousel
Ronde

Tijd

Vak

Docent

Lokaal

Klas

1

11.00

Engels

Maaike

006

1E

11.00

Frans

Sabrina

007

1F

11.00

wiskunde

Maartje

008

1G

11.00

Nederlands

Iris

009

1H

11.00

DT

Leon en Maudy

103

1I

11.00

V&R

Claudia

010

1L

11.30

DT

Leon en Maudy

103

1J

11.30

V&R

Claudia

010

1I

11.30

wiskunde

Maartje

009

1H

11.30

Nederlands

Iris

007

1F

11.30

Frans

Sabrina

008

1G

11.30

biologie

Shawn

006

1E

2
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Klas

Workshop

Tijd

Adres

1E

Theatersport

13.00-14.30

HML
Lokaal 014

1F

Dans

13:00-14:30

1G

HipHop

13:00-14:30

HML
Lokaal G1

1H

Circus

13.00-14.30

HML
Lokaal G2

1I

DJ

13.00-14.30

1J

Streetbeats

13.00-14.30

Styles

Styles
HML
Lokaal 012

Leerlingen die een workshop buiten het HML volgen moeten op de fiets naar school
komen.
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Vrijdag
9.30

10.30

13.00

Studieles
1E 006
1F 007
1G 008
1H 009
1I 010
1J 011

Voorbereiden eerste lesweek

Strand
(Bij regen blijven we op het
HML en gaan we spelletjes
spelen)

Per klas naar het strand, lunchen op
strand
1E en 1F: 10.00 fietsen
1G en 1H: 10.15 fietsen
1I en 1J: 10.30 fietsen

Einde

We fietsen vanaf het HML naar het
strand. Daarna mag je of zelf naar huis
fietsen of je gaat mee terug naar het HML
met de docent.

De oudercarrousel zal plaatsvinden op vrijdag 2 september van 19.00 tot 21.00.
Hierover ontvangen de ouders nog een bericht na de zomervakantie.
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