MONTESSORIWEEK
2e klas Neuhuyskade

Naam: ______________________

MONTESSORIWEEK KLAS 2MH
WELKOM
Welkom terug! We hopen dat jullie een superfijne vakantie hebben gehad en weer
helemaal klaar zijn om aan de slag te gaan. 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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MEENEMEN TIJDENS DE MONTESSORIWEEK
Om 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

Kleren en schoenen die vies mogen worden,
een handdoek, vuilniszak, set schone kleren
en schoenen & lunch

VRIJDAG

Gevulde etui & lunch
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PROGRAMMA
DINSDAG

WIE

WAT

DETAILS

08:30 uur

Per klas

 Kennismaken
 Fotograaf

In de klas

09:30 uur

Per klas

 Inloggen Wifi en Magister, Peppels en
Learnbeat
 Intro korte master / ICT vaardigheden

In de klas

10:30 uur

Iedereen

Pauze

In de aula

Per klas

 Buitenspel
 Coaching / Lunch volgende dag
organiseren.

In de klas

11:00 uur

13:00 uur
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Check out van de dag
 Tip / Top van de dag
 Wat is het programma van
morgen.
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TOP 5: KEUZE KORTE MASTERS
Nummer Keuze korte Master
1

2

3

4

5
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WOENSDAG

WIE

WAT

DETAILS

08:30 uur

Per klas

 Check in

In de klas

09:00 uur

Per klas

 Inschrijven B-uren
 Coaching / planagenda

In de klas

10:30 uur

Iedereen

Pauze

In de aula

11:00 uur

Per klas

 Buddy met klas 1
 Schoolregels
 Klassenregels poster maken

In de klas

13:30 uur

Iedereen

Lunch met de klas

In de aula

Iedereen

Check out van de dag
 Tip / Top van de dag
 Wat is het programma van morgen.

14:30 uur
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DONDERDAG
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WIE

WAT

DETAILS

10.30 uur

Iedereen

Verzamelen bij school

Schone kleding,
handdoek, vuilniszak
voor vieze kleding en
lunch meenemen

11:00 uur

Per klas

Vertrek naar survival
accommodatie

Poldersport, de Kwakel

13.30 uur

Alle 2de
klassen

Survivalprogramma

Poldersport, de Kwakel

18.30uur

Alle 2de
klassen

Retour op school,
einde dag
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VRIJDAG

WIE

WAT

DETAILS

08:30 uur

2A & 2B
2C & 2D

 Creatieve Workshops
 Coaching

In de klas

10:30 uur

Iedereen

Pauze

11:00 uur

2C & 2D
2A & 2B




13:00 uur

iedereen

Pauze

13:30 uur

iedereen



iedereen

Check out
 Tip / Top van de dag
 Hoe ga het nieuwe schooljaar
starten?

14:30 uur

Creatieve Workshops
Coaching

Kick off project Europa

In de klas

In de klas

In de klas
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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
 Ontwikkelgesprek
 B- I uur
 Teamleider
 Laptop uitleen
 Bewijzen /proeven

9

MONTESSORIWEEK KLAS 2MH
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:
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 2 (Neuhuyskade)
We gaan weer 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!"
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 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.
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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Elektronische muziek
Ben je geïnteresseerd in elektronische muziek? Wil je iets weten over de
geschiedenis? Wil je zelf ook muziek maken? En vind je het leuk om een echte
club te bezoeken? Dan ben je bij Merel en Abel aan het goede adres. Zij zullen je
inwijden in de wereld van de elektronische muziek.
Probleem oplossen

Lijkt het jou een leuke uitdaging om lastige problemen op te lossen?
In deze master leer je op een gestructureerde manier oplossingen te zoeken voor
actuele problemen rondom duurzaamheid en ecologie.
We gaan kritische vragen stellen, doorvragen, onderzoeken om zo tot slimme
creatieve oplossingen te komen.
Na deze master ben je nooit meer bang voor lastige problemen en weet je
voortaan een oplossing.

First Lego League
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.
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•

•
•
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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.

MONTESSORIWEEK KLAS 2MH
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
26 uren onderwijs waarvan er 5 B-uren. Deze B-uren gaan we op woensdag in
de montessoriweek inplannen. Het schooljaar bestaat uit 4 periode’s van 10
weken. Na elke periode van 5 weken maak je weer een nieuw rooster door je Buren in te plannen.
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