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HBM, dé school met aandacht voor jou!

Woord van de schoolleiding

Beste ouders/verzorgers,
Heemstede, 27 november 2017

Een aantal van de ouders heeft de flyers
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en posters al voorbij zien komen op de
basisscholen: vanaf schooljaar 2018-2019
is in elk geval onze brugklas huiswerkvrij!
In elk geval, omdat wij momenteel met
het hele team keihard en toegewijd bezig
zijn met het ontwikkelen van ons
vernieuwde onderwijsconcept waarbij de
HBM als gehele school huiswerkvrij is. Van
brugklasser tot en met examenkandidaat.
Wat huiswerkvrij per leerjaar precies
betekent (huiswerkvrij van maak- en/of
leerwerk of slechts huiswerkarm) wordt op
een later moment gedefinieerd.

Onderzoek wijst uit dat leerlingen het meeste baat hebben bij (huis)werk
met feedback van de docent. En waar kan dat beter dan op school? Het
huiswerkvrije systeem speelt positief in op kansenongelijkheid, stress en
prestatiedruk.

Als afvaardiging van het team is de werkgroep ‘HBM huiswerkvrij’ opgericht.
Ondertussen hebben zij een aantal huiswerkvrije scholen in Nederland
bezocht en gekeken naar de voor- en nadelen in de praktijk. Daarnaast
verdiepen zij zich in de bestaande literatuur over huiswerkvrij.

Volgende week vinden er klankbordgesprekken plaats tussen de werkgroep
en het team om hun ondervindingen te toetsen. Daarna volgen
klankbordgesprekken met leerlingen.

Uiteraard willen wij ook ouders betrekken in dit proces: wat betekent dit
voor u en uw kind en welke vragen heeft u hierbij?

Op donderdagavond 7 december om 19.00 uur is er klankbordavond
voor ouders op de HBM. De werkgroep gaat dan met u in gesprek en zal
een aantal vraagstukken die spelen aan u voorleggen.

Wilt u daar bij zijn? Mail dan uiterlijk 5 december voor 9.00 uur naar:
hbmadministratie@haemstede-barger.nl.

Ik ben erg trots op het feit dat wij hier als voltallig team achter staan en ik
hoop met leerlingen en ouders als sparringpartner naar een haalbare
uitkomst te werken. We spreken u graag tijdens de klankbordavond!

 

Met vriendelijke groet,

 

mailto:hbmadministratie@haemstede-barger.nl


LEES MEER

Mattie Smits-Jansen

Directeur HBM

 

Heemstede Loop

Heemstede Loop
Zondag 29 oktober heeft een
team van de HBM meegedaan
aan de Heemstede Loop!

Informatie Ouderraad avond

Informatie
Ouderraad
Alle informatie van de avond
georganiseerd door de
ouderraad over leren – leren
en het puberbrein is nu te
downloaden via deze site.
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LEES MEER
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CJP pas

CJP pas
Onze school besteed veel
aandacht aan Kunst en Cultuur
binnen de school!

Businessmavo update

Businessmavo
update
Het schooljaar gaat alweer als
een speer. Ook de business class
is goed op dreef. De spullen van
de leerlingen zijn binnen en de
leerlingen kunnen daadwerkelijk
geld gaan verdienen. Het is
natuurlijk wel de bedoeling dat de
leerlingen wat leren. Bij spullen
verkopen hoort ook een
businessplan; waar gaan we de
spullen verkopen, wat is onze

doelgroep, hoe gaan wij onze producten promoten en voor welke prijs gaan
wij ons product verkopen?

De leerlingen zijn er druk mee!
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Het businesslokaal is nog niet helemaal het lokaal zoals wij en de leerlingen
het graag zouden zien, maar de aankomende maand zal daar zeker
verandering in komen.

De spiksplinternieuwe computers zijn inmiddels geïnstalleerd en er wordt al
druk gebruik van gemaakt.

Opening Businesslokaal zal plaatsvinden tijdens de open dag op 19
januari! 

De leerlingen gaan de komende weken aan de slag met het bouwen van
hun eigen website, daarover meer nieuws in de volgende nieuwsbrief.

Sinterklaas!

Sinterklaas viering
Mentoren hebben
geïnventariseerd welke klassen
graag Sinterklaas willen vieren.
Deze klassen zullen daar op 5
december vanaf 13.00 uur mee
bezig zijn. 

Meer informatie bij de mentoren.

Sectorwerkstukken klas 4

Presentatiemarkt
sectorwerkstukken
De leerlingen van klas 4 zijn
allemaal druk bezig om hun
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BEKIJK AGENDA

administratie@haemstede-barger.nl 023 - 528 23 80

Met vriendelijke groet,

Mattie Smits-Jansen Directeur HBM

sectorwerkstukken deze weken af
te maken. Vanaf begin van het
schooljaar zijn de leerlingen onder
begeleiding van hun mentoren
hier druk mee. Op 12 december
om 19.30 uur zal de
presentatiemarkt plaatsvinden.

Ouders zijn dan van harte uitgenodigd om te kijken naar de presentaties
van hun kinderen.

Agenda

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind december

Volg ons op Social media!
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HBM
Adres: Koediefslaan73
Postcode: 2101 BT Heemstede
Telefoon: 023 - 528 23 80
E-mail:  info@haemstede-barger.nl
Postbus: 93, 2100 AB Heemstede
Bank: ING 3969224 t.n.v. HBM

 

Info:
Webmail
Magister Ouders en Leerlingen
Magister Docenten
Downloads

U ontvangt deze e-mail omdat u de ouder/verzorger bent van een leerling van de HBM. 
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?

 

UITSCHRIJVEN
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