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HBM, dé school met aandacht voor jou!

Woord van de schoolleiding

Beste ouders/verzorgers,
Heemstede, mei 2018

De meivakantie lijkt ineens al weer ver
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achter ons te liggen. Voor de 4e klas
leerlingen staat het examen op het
programma. Maandag 14 mei was het
meteen volle bak. Het examen
Nederlands stond op het programma. Van
tevoren waren de leerlingen al helemaal

voorbereid. Eerst dit doen, dan kijken hoe je uitkomt met de tijd en dan de
rest van het examen maken. Na het examen treffen wij vaak groepjes
leerlingen aan in de school die nog even aan het napraten zijn met elkaar
over het examen. Nog een paar dagen en dan zit het er op. Wij hopen dat
we op woensdag 13 juni heel veel leerlingen blij mogen maken met het
telefoontje dat zij zijn geslaagd. Vrijdag 25 mei is het voor de
eindexamenkandidaten tijd voor ontspanning. Op feestelijke wijze gaan we
met elkaar vieren dat de examens er op zitten door middel van een heus
examen-PROM.

Met klas 1 tot en met 3 gaan we ook een spannende periode tegemoet.
Maandag 28 mei zullen wij namelijk gaan starten met de pilot voor de
(t)huiswerkvrije mavo. Met het team zijn we al geruime tijd bezig om ons
voor te bereiden op de (t)huiswerkvrije mavo. Zo zijn de lessen van 50
minuten aangepast naar lessen van 80 minuten. Het rooster zal er anders
uit komen te zien en ook de school zal zo hier en daar een metamorfose
ondergaan. De pilot zal 5 weken gaan duren (tot en met vrijdag 29 juni). Na
de pilot zal dan direct de proefwerkweek en SE week zijn voor klas 1 tot en
met 3.

Om maandag 28 mei goed te kunnen starten hebben we de afgelopen week
voorlichtingen gegeven aan de leerlingen en de ouders. Tijdens deze
voorlichtingen werden goede vragen gesteld. Wij kunnen ons indenken dat
u de komende tijd nog meer vragen en/ of opmerkingen heeft. Wij horen dat
graag, want met al deze vragen en/ of opmerkingen kunnen wij er voor
zorgen dat wij na de zomervakantie met een goed gevoel aan de
(t)huiswerkvrije mavo kunnen gaan beginnen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Hanneke Notenboom
Teamleider HBM

 



Rooster Centraal Examen

LEES MEER OVER HVS Lestijden nieuw rooster

Centraal Examen van start!

Centraal Examen
De meivakantie is voorbij en voor
de eindexamenkandidaten
betekent dit dat zij zijn begonnen
met het centraal examen. HBM
wenst alle eindexamenkandidaten
heel veel succes met het maken
van de laatste examens!

PILOT Huiswerkvrij

Vanaf maandag 28 mei tot en met
het einde van het schooljaar gaat
de pilot huiswerkvrij van start op
de HBM! Dinsdag 15 mei is hier
een informatieavond over
geweest. Het team van de HBM is
nu volop bezig om de lessen voor

te bereiden en de leerlingen op de hoogte te brengen van de verschillende
programma's die ingezet en gebruikt gaan worden. Het team van de HBM
heeft er zin in!

Oproep nieuwe leden ouderraad

De ouderraad van de HBM is
op zoek naar nieuwe leden
voor volgend schooljaar.
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LEES MEER

Kantine beperkt geopend

Vital4skool
Vanaf deze week is de kantine
Vital4skool elke dag geopend
tot en met 12.00 uur.

LET OP!

De komende weken zal er door
de politie extra gecontroleerd
gaan worden op de hoek van
de Lanckhorstlaan en de
Bronsteeweg (dit is bij de
Jacoba school). Er rijden op dit
punt veel leerlingen aan de
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BEKIJK AGENDA

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

Met vriendelijke groet,

Mattie Smits-Jansen Directeur HBM

verkeerde kant van de weg, op
het voetpad of door het rode
licht. Dit zorgt voor gevaarlijke
situaties!

Agenda

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind juni
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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 
Downloads

Volg ons op social media!

 

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