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Montessoriboekje klas 4 VWO  

Welkomstwoord 
Beste HML 4 VWO’er,  
 
Welkom terug in het schooljaar 2022-2023. We hopen dat je deze zomervakantie 
hebt genoten van de rust, je vrienden en familie, een mooi vakantieoord, zon op 
je huid en dat je klaar bent voor het schooljaar.  
 
Wij zijn blij om je weer te verwelkomen in het nieuwe schooljaar. De komende 
dagen in de Montessori week ruimen wij tijd in om het nieuwe schooljaar goed 
met elkaar te beginnen. Dat doen wij door activiteiten, gesprekken en 
kennismaken met je coach en het opstarten van het VWO 4 jaar.  
 
Voor sommigen docenten van het team VWO 4 is dit ook een nieuw jaar in dit 
team. De komende week staat ook in het teken van kennismaking met elkaar.   
Een ding hebben wij afgelopen jaar geleerd, wat er ook gebeurt, wij gaan er een 
goed schooljaar van maken. Wij hebben de veerkracht om iedere keer weer een 
oplossing te zoeken en te vinden.  
 
Als HML’er mag je trots zijn op de manier hoe wij met elkaar omgaan. 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!  
 
Warm welkom, Team 4VWO 
 
Ramón Burer, Esra Kirazli, Marlous Jespers, Roos van de Straat, Thomas van 
Wingerden, Deborah van der Velden, Patrick de Jong, Piet Raphael, Ida Saladin, 
Danny Zuidgeest, Timo Vedder, Mariëlle de Putter, Tisa de Jong 
Teamleider 4 VWO: Marloes Bruinsma (mbr@hml.nl) 
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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 

 
 
COACHING 
 
Je hebt wekelijks een gesprek met jouw coach (10 min per persoon).  
Zorg dat je altijd een laptop bij je hebt en neem werk mee voor in het coach-uur! 
 
We hebben het over jouw schoolwerk en daarin kijken we naar de afgelopen 
week en de komende week. Jij geeft daarbij zelf aan wat je nodig hebt in je 
leerproces. En je stelt een doel voor de komende week. Je kijkt ook samen met je 
coach naar wat je na het HML zou willen doen. 
 
Drie keer (of vier keer) per jaar heb je een ontwikkelgesprek. Dat voer je met je 
ouder(s)/verzorger(s) en je coach.  
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SCHOOLFOTOGRAAF DINSDAG  

Overzicht schoolfotograaf dinsdag 31 augustus  

Klassen Start Eind 

4VA  11.15 CH 11.30  

4VB  11.15 gymzaal 11.30 

4VC 11.30 CH 11.45 

4VD 11.30 gymzaal 11.45 

4VE 11.45 CH 12.00 

4VF 11.45 gymzaal 12.00 
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WEEKAGENDA 

Dag Ochtend Middag 

Maandag  
22 augustus Vrij Vrij 

Dinsdag  
23 augustus 

 
09.30 – 12.30  
- Kennismaking met je 
stamklas en met teamleider 
Marloes 
- Schoolfotograaf 
- Uitleg LOB en PTA 
- Pakketkeuze controleren 
 
Zie magister voor lokaal. 
 

 
13:30 – 15:30  
Kennismaking met je coach 
& coachingsactiviteit op 
school 
 
 
 

Woensdag  
24 augustus 

 
07.00 inplannen B-uren! 
Workshops leren leren 
(inschrijven via magister 
activiteiten) 
08:30 workshops leren leren 
 
. 
 

13:30-15:30 
wisselprogramma 
Boekendaten op HML 
(je neemt een boek mee)  
Of  
Strandexpeditie Robinson 
game, Buena Vista 
Strand Noord 18 
2586 ZZ Den Haag 
 
 

 
Donderdag  
25 augustus 
 

 
08:30 Carrousel lessen. Wat 
voor soort lessen kan je in de 
bovenbouw van 4 vwo 
verwachten? 

13:30-15:30  
wisselprogramma 
Boekendaten op HML 
(je neemt een boek mee)  
Of  
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Strandexpeditie Robinson 
game, Buena Vista 
Strand Noord 18 
2586 ZZ Den Haag 
 

 
Vrijdag  
3 september 

 
09:00-Groene vrijdag. 
Keuze activiteiten in de 
natuur 
(inschrijven via magister 
activiteiten) 

 
13.30 – 15.30 Groene 
vrijdag.  
Keuze activiteiten in de 
natuur 
(inschrijven via magister 
activiteiten) 

 

 
 
Woensdagavond 31 augustus is de ouder carrousel voor ouders van 4 vwo 
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B-UREN  
Inschrijven b-uren 4 VWO: 
 

1. Inschrijven tot en met week 39 (dat is tot en met vrijdag 1 oktober 2021).  
2. Kijk vooraf in het proeven- en bewijzenschema wat eraan staat te komen. 

Pas daar je uren op aan. 
3. Elke week moet je minimaal 27 uur ingeroosterd hebben.  
4. De uren die je WEL mee mag tellen zijn: I-uren, b-uren, uren voor 

projecten en masters.  
5. De uren die je NIET mee mag tellen zijn: uren voor de Hamel, de 

sportcommissie, de klankbordgroep, debatteren en andere extra 
activiteiten.  

6. Gymnastiek telt als 2 lesuren.  
7. Voor b-uren moet je jezelf inschrijven in Zermelo eens per 10 weken.  
8. Om tot 27 uur te komen vul je het aantal b-uren naar keuze aan. 
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