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Welkomstwoord 
Beste HML’er,  
 
Nu je dit boekje voor je hebt liggen, ben je weer terug van weggeweest. Welkom allemaal! Geen teken meer 
van de Drentse heide, geen weggewaaide tenten aan de Zeeuwse kust of de winkel uitgestuurd in Frankrijk 
omdat je geen mondkapje op had. 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 zijn er 
verschillende activiteiten. Activiteiten om elkaar en je coach beter te leren kennen, activiteiten om gewoon iets 
gezelligs te doen 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 3hv+ 
 
Tjomme Klop, teamleider 3hv+ (kp@hml.nl) 
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Montessoribegrippen 
We zijn een montessorischool. Het is belangrijk dat we weten wat deze begrippen betekenen. 
 

• Hoofd, hart en handen (we proberen in de lessen over de stof na te denken, te voelen wat 
het betekent en er praktisch mee aan de slag te zijn) 

• Voorbereide omgeving (samen zorgen we dat je tijdens een les aan de slag kan) 
• Op ooghoogte werken (we werken vanuit wederzijds respect voor elkaar en luisteren naar 

elkaar) 
• Niet storen (mensen die willen werken, kunnen rustig werken) 
• Sociaal leren (we leren met en van elkaar) 
• Binnen en buiten school (we proberen zo veel mogelijk te leren met en van “echte” situaties) 
• Reflecteren (we kijken terug op ons gedrag en leren daarvan) 
• Zelfdiscipline en planning (we proberen zelfstandig ons werk te structureren) 
• Betrokken zijn (we hebben interesse in elkaars leven) 
• Oog hebben voor verschillen (iedereen is anders en dat is gezellig)  
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OVERZICHT HOOFDCOACHES 

Klas Hoofdcoach      Coaches Afkortingen 

3A Marieke Korczak Sander Kooij, Roos de 
Klerk Mko, Kos, Erk 

3B Ilse Duijvestein  
Ellen Bentsink, Roos 
de Klerk 
 

Dui, Bet, Erk  

3C Marijn Jut Coen Flach, Diane 
Lafarque Jut, Cfl, Dia 

3D Lique Radt Anshel Hendriks Rad, Hks 

3E Abel Vlaanderen  Caroline Kern Vln, Ker 

3F Saskia Heemskerk Nynke Jansen, 
Monique van Asten Ast  

3G Lisa Jonker Lenneke Maan, 
Marieke Heeneman Ljo, Maa, Hee 

3H Nooshin Motaman Léon Dahmen  Da 

3I Anton Wolvers 
Monique van Ast, 
Tjomme Klop, Marieke 
Heeneman 

Ast, Kp, Hee 
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SCHOOLFOTOGRAAF DINSDAG 23 AUGUSTUS 

Overzicht schoolfotograaf dinsdag 23 augustus 

Klassen Start Eind 

3A (ch) en 3B (g1) 8:30 8:45 

3C (ch) en 3D (g1) 8:45 9:00 

3E (ch) en 3F (g1) 9:00 9:15 

3G (ch) en 3H (g1) 9:15 
 9:30 

3I (ch)  9:30  9:45 
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WEEKOVERZICHT 

 
Dag Ochtend Middag  

Maandag 22 
augustus Vrij Vrij  

Dinsdag 23 
augustus 

Vanaf 8:30: 
Schoolfotograaf. 
Beknopt samenzijn 
in een lokaal. 
Inschrijven b-uren.  
 
Vossenjacht 
 

Vrij  

Woensdag 24 
augustus 

Fietstocht 
Thuis: b-uren en 
masters inschrijven 

Fietstocht 
Thuis: b-uren en 
masters inschrijven 

. 

Donderdag 25 
augustus 

Lesdag, inclusief 
kennismaken coach, 
LOB 

Lesdag, inclusief 
kennismaken coach, 
LOB 

 
 

Vrijdag 26 
augustus 

Workshops 
Kleinkunstig  
Klas 3A t/m 3E 
11.00 - 13.00 
 

Workshops Kleinkunstig  
Klas 3F t/m 3I 
13.30 - 15.30  
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DE WEEK PER DAG 

DINSDAG: KENNISMAKING, SCHOOLFOTOGRAAF EN VOSSENJACHT 

Deze ochtend ben je het 1e en het 2e uur in geroosterd. Je maakt kennis met nieuwe leerlingen in de 
klas. Ook leer je de docenten, teamleden en de teamleider van het derde jaar kennen. 
Tussendoor zit de schoolfotograaf. 
 
Na het programma op school houden we een vossenjacht. Dat zal tijdens het 3e en het 4e uur zijn. 
 
Vossenjacht 
“Is dat echt iemand van de plantsoenendienst? Die hardloper ziet er verdacht uit!” 
Bij een vossenjacht is niemand wat hij lijkt.  
 
Een vossenjacht is een speurtocht waarbij deelnemers op zoek gaan naar vossen. Tijdens de 
vossenjacht deze middag zijn leraren de vossen. De jagers, jullie dus, gaan zo veel mogelijk vossen 
vinden. Maar het wordt jullie lastig gemaakt, want de leraren zijn verkleed in het jachtgebied, 
bijvoorbeeld als Griekse god, voetballer of tuinman. Bovendien bewegen de vossen, ze blijven tijdens 
het spel niet op dezelfde plek. 
 
Je krijgt een scorekaart met alle vossen/personages die je moet zoeken. Op de achterkant staat een 
kaart van het gebied rondom het HML waarin de vossen zich bewegen. Heb je een vos gevonden, 
dan tekent die zijn naam af. Bij sommige vossen kun je extra punten verdienen door een opdracht te 
doen.  Als je alle vossen hebt gevonden, lever je de scorekaart op school in. De winnaar wordt in de 
loop van de week bekend gemaakt. 
 
 
WOENSDAG: FIETSTOCHT 
 
THUIS: INSCHRIJVEN B-UREN & MASTERS 

HML: fietsspeurtocht 

Tijdens de fietsspeurtocht kom je terecht op de vreemdste plekken in Den Haag en je komt dingen te 
weten over de stad die je nog niet wist. 

Iedere klas begint op een andere plek in Den Haag. Je fiets met je coachgroepje, per zes leerlingen 
dus. Je coach vertelt je het startpunt van jouw klas. Op het startpunt krijg je een routebeschrijving en 
de opdrachten die jullie onderweg moeten uitvoeren. De opdrachten voeren jullie in twee- of 
drietallen uit. 

De speurtocht duurt ongeveer drie uur, tenzij jullie verdwalen… 

Wat neem je mee? 

- Fiets. Pomp de banden nog even goed op. 😉😉 
- Pen of een stift 
- Een telefoon 
- Versnaperingen voor onderweg 
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DONDERDAG: LESDAG & SCHOOLDINGEN KLAS 3 

Lessen 
Vandaag heb je een paar lessen. Dit kan een i-uur zijn of een b-uur. 
 
Coaching 
Vandaag maak je ook kennis met je coach voor dit schooljaar. 
 
LOB 
Vandaag krijg je informatie over wat je dit jaar gaat doen aan loopbaan oriëntatie en begeleiding. Dit 
heet afgekort LOB. Je doet dit om je profiel voor klas 4 verstandig te kiezen. 
Aan de orde komen o.a.: wat is een profiel, waarom zijn er profielen, waar kan je uit kiezen. 
 
Inschrijven b-uren klas 3 
Zorg ervoor dat je elke week 26 ingevulde uren in magister hebt. 
 
In deze Montessoriweek krijg je een overzicht van de proeven en bewijzen van de eerste 10 weken. 
Bij de bewijzen staat of de opdracht individueel is of groepswerk is, zodat je daar bij het inplannen 
van de b-uren rekening mee kunt houden. 
 
 
VRIJDAG: WORKSHOPDAG 
 
Workshops Kleinkunstig 
 
Jullie gaan onder begeleiding van de docenten van Kleinkunstig een actieve en/of creatieve workshop volgen. 
Neem sportkleding mee of kom in makkelijk zittende kleding naar school (behalve bij het onderdeel Rap) 
 
Ochtend: 11.00 - 13.00     Middag: 13.30 - 15.30 
3A Capoeira      3F Capoeira 
3B Freerunning      3G Freerunning 
3C Breakdance      3H Breakdance 
3D Stagefight              3I Stagefight 
3E Acrobatiek  
 
 
 
 

Informatie over soorten lessen in klas 3 hv:  

Loopbaanoriëntatie (LOB) 
Op school heet Loopbaanoriëntatie LOB: loopbaan oriëntatie en begeleiding.  
Je krijgt in klas 3HV en 3 vwo kern plus in periode 1 en 2 de master Toekomst als verplichte master 
aangeboden. In de master Toekomst staan de vragen “wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik” centraal. Met de 
informatie die je tijdens de master over jezelf krijgt, kun je gericht een profielkeuze maken. Het maken van een 
profielkeuze is een belangrijk onderdeel van het loopbaanoriëntatie en -begeleidingstraject in klas 3HV. Naast 
de master toekomst, besteedt de coach tijdens coaching aandacht aan de profielkeuze en is er een ouder-
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informatieavond. Ook worden er verschillende activiteiten georganiseerd om je in aanraking te laten komen 
met het beroepenveld, bijvoorbeeld een interview. 
De B-wisemasters in periode 3 en 4 bereiden je voor op een vak dat je het jaar daarop wil kiezen.  

Masters  

Zoals jullie 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 3.  

  

B-wise Masters 

In de eerste twee periodes hebben de B-wise masters voor havo en vwo als onderwerp Toekomst (zie tekst 
LOB hierboven). Vanaf periode 3 kun je masters volgen om kennis te maken met nieuwe vakken, om te 
verbreden, te verdiepen en te versterken.  

 

 

 

 

Creatieve Masters  

 

Er zijn leerlingen die zich hebben ingeschreven voor een jaarmaster, namelijk Sport, Theater en Kunst. Deze 
leerlingen hebben voor het hele jaar gekozen en kiezen dus geen creatieve master (wat andere leerlingen wel 
doen voor de eerste periode).  

Voor de leerlingen zonder jaarmaster bieden we op donderdagmiddag in de eerste periode Creatieve Masters 
aan. Je vindt het overzicht van deze masters in magister.  

 

Een speciale master is de First Lego League: hieronder lees je er meer over. 

 

 First Lego League   
De First Lego League is een spannende techniekwedstrijd. Voor het komende schooljaar is het 
thema Super Powered. Rondom dit thema verkennen, innoveren en werken teams samen om de 
wereld van energievoorziening te ontdekken: waar komt energie vandaan voor auto’s, verwarming 
van huizen, de productie van goederen en… Het HML doet mee met twee teams! Ben jij één van de 
leden?  
Robot   
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Ontwerp en programmeer je eigen robot. Ben je al ervaren of moet je het nog helemaal leren? 
Iedereen is welkom! In de afgelopen vijf jaar dat we als school actief meedoen met de FLL laten we 
zien dat we ook op dit onderdeel steeds beter worden. Dit jaar werden onze teams eerste en tweede 
op dit onderdeel in de regiofinale!  
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 en vorig jaar 
wonnen we een Core Values award op de Benelux finale.   
Meedoen?   
In periode 1 gaan we op dinsdag aan de slag om ons voor te bereiden op deelname aan de 
wedstrijd. Leerlingen van klas 1 en 2 kiezen First Lego League als creatieve master. De leerlingen 
van klas 3 krijgen vrijstelling van hun b-wisemaster. Mocht een team zich plaatsen voor de Benelux 
finale dan volgen de leden van dat team ook in periode 2 deze master. 
 
Klas 3: stuur een mailtje om je aan te melden.  
Waarheen? Naar marijn.de.smit@hml.nl   
 
Hiernaast zijn er nog de kortdurende creatieve masters. In periode 1 worden de volgende 
aangeboden:  
 
Koken 
Koken en nog eens koken. We gaan ook aan de slag met een keur aan groenten en je zult merken dat die veel lekkerder 
zijn als we ze een beetje anders klaarmaken. En dat vis lekker is, ook al zou je dat misschien niet denken. Ook leer je 
nadenken over hoeveelheden en wat een maaltijd kost. Na de master kun je met een gerust hart zetten dat je best wel 
een potje kunt koken, of het nou hartig of zoet is.  
  
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. 
Schaken  
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. 
Tuin 
Zin om 10 weken lang je handen uit de mouwen te steken? In de master ecologisch tuinieren gaan we in de tuin. Ieder 
seizoen is er van alles te doen. In het voorjaar maken we samen plannen voor de moes-, kruiden- en bloementuin: wat 
willen we verbouwen en welke planten passen bij elkaar? We gaan op ecologische wijze leren zaaien, stekken, planten, 
snoeien, composteren etc. en brengen alles in praktijk in de schooltuin. Als tuin volop in bloei en groei staat rond de 
zomer gaan we hard ons best doen met het onkruid weghalen (of niet?), planten snoeien en opbinden, groente en fruit 
oogsten/proeven en de vaasjes, die her en der in school staan, vullen met zelfgekweekte bloemen. Maar zeker ook 
kijken naar en genieten van alles wat groeit en bloeit in je tuin, ook van de dieren die op de mooie tuin afgekomen zijn. 
Als er tijd over is werken jullie aan een eigen project. In het najaar is het tijd om de tuin weer klaar te maken voor de 
winter gaan we weer zaaien en stekken voor het jaar daarop. We stoppen de bollen in de grond, passen wintersnoei toe 

mailto:marijn.de.smit@hml.nl
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of maken we een bouwwerk van hout. Na de master kun je hopelijk iedereen vertellen over zaaien, stekken, 
composteren etc. Misschien begin je thuis of in je buurt wel je eigen moes- en of bloementuin. 
  
Yoga, pilates, mindfulness en leefstijl 
Yoga is een soort ontdekkingsreis voor je lichaam en geest. In drukke tijden is het belangrijk dat je je weet te 
ontspannen. Je zal merken dat je veel meer spieren hebt dan je denkt en dat deze niet allemaal even soepel zijn, ook 
links en rechts zal je verschillen merken. Makkelijk zittende sportkleding en blote voeten. Alle oefeningen doe je op een 
yogamatje. Docente Asha kan je ook na de les vragen stellen naar dat wat je doet en voelt. Yoga is een rustige maar 
inspannende activiteit. 
Film & Fotografie 
 
  
 

 

 

OUDERCARROUSEL 

 
Op dinsdag 30 augustus 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. Alle coaches zijn hierbij aanwezig. 
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EVALUATIE 

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