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Heemstede, januari 2019

De kerstvakantie lijkt al weer weken
achter ons te liggen en in de tussentijd
gebeurt er al weer van alles op school. 
Zo hebben we net de SE week van klas 3
en 4 achter de rug en voor de leerlingen
uit klas 4 komt het examen steeds
dichterbij. Een spannende periode waarin
wij hopen dat we met de leerlingen mooie
resultaten neer gaan zetten. 
Ook de resultaten van de andere klassen
worden binnenkort door het
docententeam onder de loep genomen en
worden besproken met de leerlingen.

Tijdens de ouderavond op dinsdag 12 februari is er gelegenheid voor u als
ouders/verzorgers om contact te hebben met de docenten.

 

De projectdagen van kunstplein zijn ook alweer achter de rug. 
De leerlingen van klas 2 hebben weer mooie stopmotionfilmpjes gemaakt.
We hadden overal in de school leerlingen die filmpjes aan het maken waren.
Wat een mooie bijkomstigheid was het dat er die dag wat sneeuw naar
beneden kwam vallen. 
Klas 1 is druk in de weer geweest met allemaal tegeltjes. Het was door de
hele school een druk geklop met hamers en beitels met als resultaat een
mozaïekschilderij.

 

Nieuw dit jaar voor de leerlingen zijn de projectdagen van CKV en
levensbeschouwing voor klas 3. Deze projectdag is het thema “de grote
meesters”. Zij gaan een dag naar Haarlem en het Frans Hals museum en
maken een tableau vivant.

 

Ondertussen zijn wij op school ook druk bezig met de voorbereidingen van
de Open Dag. Wij gaan er met elkaar weer een mooie dag van maken,
waarbij we met elkaar willen uitstralen hoe trots wij zijn op onze
(t)huiswerkvrije mavo!

 

Ik wens u veel leesplezier bij het lezen van deze nieuwsbrief!

 



PROMO FILM HBM

Met vriendelijke groet,

H. Notenboom
Teamleider HBM

 

 

 

Binnenkort Open Dag HBM!

Vrijdag 8 februari
Op 8 februari is het zo ver!
Vanaf 14.30 uur tot 19.00 uur
is weer de jaarlijkse Open Dag
op de HBM.

Inmiddels zijn de voorbereidingen
in volle gang. We kunnen dit jaar
veel meer vertellen over de
(t)huiswerkvrije mavo. Alle
collega's zullen uiteraard
aanwezig zijn, en ook de
ouderraad wordt goed
vertegenwoordigd. 

Na het grote succes van de lesjesmiddag waarop we meer dan 70 leerlingen
mochten verwelkomen hopen we ook nu weer op een goed bezochte Open
Dag. 

Om de Open Dag onder de aandacht te brengen zijn we gestart met een
posterwedstrijd waarmee leerlingen een bioscoopbon kunnen winnen. Meer
informatie over de open dag en de posterwedstrijd zijn terug te vinden op
de website.

 

https://youtu.be/H5tuZ1-YR9A
https://dehbm.nl/welkom-groep-8/voorlichting/
https://dehbm.nl/welkom-groep-8/voorlichting/


KIJK HIER HOE JE MEE KAN DOEN!

HBM Posteractie

Doe mee en win!
De-enige-echte-HBM-win-
een-bioscoopbon-poster-
actie!!

 

 

Wil jij ook een bioscoopbon ter waarde van 10 euro winnen? 

Voorlichting Snowcamp

29 januari
Dinsdagavond 29 januari
wordt er door de LO docenten
een voorlichtingsavond
georganiseerd voor alle
leerlingen, en hun
ouders/verzorgers, die
meegaan op snowcamp. 

 

De voorlichting begint om 19.30 uur.

Inschrijven herkansing SE week periode 2

Bericht van de
examensecretaris
Dinsdag 29 januari om 17.00
uur sluit de cijferinvoer van
Magister en hebben alle
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docenten de cijfers ingevoerd
van de SE week.

Vanaf nu kan kunnen de
leerlingen zich inschrijven voor
1 herkansing van de SE week
periode 2. Alleen de vakken
die volgens het PTA
herkansbaar zijn staan
ertussen.

 

De leerlingen kunnen zich
inschrijven via Magister ->

ELO -> INSCHRIJVEN -> Je klikt vervolgens 1 vak aan. Dit kan alleen via de
computer!

Leerlingen dienen zich op tijd in te schrijven! Leerlingen hebben  tot
woensdag 6 februari 12.00 uur de tijd om in te schrijven. Daarna is opgeven
niet meer mogelijk.

De herkansing zal plaatsvinden op maandag 11 en dinsdag 12 februari,
Leerlingen dienen hiervoor hun Magister goed in de gaten te houden.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw Jouzy

Examensecretaris
S.Jouzy@dehbm.nl

 

CHOICE leerjaar 2

Bericht van de
Decaan
De leerjaren 2 en 3 hebben de
vakkenkeuze voor de deur
staan. De leerlingen van
leerjaar 2 hebben in de klas al
de voorlichting gehad en
CHOICE bezocht. Wat was het

mailto:S.Jouzy@dehbm.nl
https://www.novacollege.nl/actueel/nieuws/choice-2019/
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Presentatie voorlichtingsavond

leuk! De leerlingen deden goed mee en hebben kennis gemaakt met
opleidingen als dans, dierverzorging, marketing en media, interieurdesign
en verpleging. Zoals elk jaar werd dit verzorgd door het NOVA College.
Hiermee hebben de leerlingen hun eerste stappen gezet in de richting van
een vervolgopleiding.

In de gesprekken gaan we het vooral hebben over de keuze voor
het vak natuurkunde (nask 1) en hiermee de sector Techniek. Past
dit bij uw zoon of dochter, is er interesse? Kies dan zeker nog een
jaar voor nask 1! Als het ingevulde formulier mee naar huis komt
en u heeft nog vragen kunt u mij altijd mailen. De uitleg van de
voorlichtingsavond staat op de website onder het kopje downloads.

E.Kerstra@dehbm

Voorlichting klas 3

Bericht van de
Decaan
Leerjaar 3 is meteen in de
eerste lesweek naar het NOVA
College aan de Zijlweg in
Haarlem geweest voor een
verdere oriëntatie op de
vervolgopleidingen. Ze hebben
zelf gekozen wat ze wilden
zien en horen, dat kon het jaar
ervoor op CHOICE nog niet.
Sommige leerlingen hebben al
een aardig beeld in welke

hoek ze aan het werk willen gaan, anderen bekijken nog zoveel mogelijk
verschillende dingen. Gelukkig is er nog even tijd voordat er definitief
ingeschreven moet worden in de examenklas. 

Eind februari en begin maart zijn de gesprekken over de
vakkenpakketten. Mijn doel is altijd zo breed mogelijke pakketten
te maken. Wil uw zoon of dochter misschien naar 4 havo? Dat moet
ik dan in het pakket meenemen. Volgende week ga ik de klassen

https://dehbm.nl/wp-content/uploads/2019/01/Vakkenkeuze-voor-leerjaar2-2019.pdf
mailto:E.Kerstra@dehbm
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Presentatie voorlichtingsavond

LEES MEER

voorlichten over de te maken keuze, dit zal dezelfde soort
voorlichting zijn als u van mij heeft gehad op 15 januari. De
informatie van deze avond vindt u op de website onder het kopje
downloads.

 

Ik wens alle leerlingen veel succes in deze tweede helft van het jaar!

E.Kerkstra@dehbm.nl

Voorlichting klas 4

Bericht van de
Decaan
Beste ouders en leerlingen,

Voor jaar 4 wordt het nu
spannend. Net de tweede SE
week achter de rug, en
ongeveer 2/3 van de

leerlingen is ingeschreven op een MBO. Heel goed! Eind januari en begin
februari zijn er nog open dagen te bezoeken, sommigen wachten hierop en
maken daarna hun keuze. Stel hem echter niet uit tot de open dagen ronde
in maart!
1 April MOET iedereen volgens de wet ingeschreven zijn. Je geeft jezelf
onnodige onrust door te lang te wachten. Je mag meerdere keuzes
inschrijven en na je examen definitief beslissen. Vergeet dan niet de
opleiding die je niet gaat volgen netjes af te bellen; dit wordt zeer
gewaardeerd. Geef je ook aan mij, de decaan, door waar je je hebt
ingeschreven?

10 minuten gesprekken

https://dehbm.nl/wp-content/uploads/2019/01/Presentatie-vakkenpakketkeuze-leerjaar-3.pdf
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12 februari
Via Magister heeft u een
uitnodiging ontvangen om in te
schrijven voor de ouderavond
van dinsdag 12 februari. U kunt
een voorkeur opgeven voor de
middag of avond.

Inschrijven voor de ouderavond
kan alleen door ouder 1 gedaan
worden.

De uiterste inschrijfdatum is donderdag 7 februari. Uiterlijk maandag
11 februari kunt u in Magister lezen hoe laat u verwacht wordt.

Heeft u vragen of lukt het inloggen niet, neem dan even contact op met
Carla van Esch (c.vanesch@dehbm.nl) 023-5282380

Projectdagen

Kunstplein, CKV, LB
Klas 1 is afgelopen week, tijdens
de projectdag voor Kunstplein,
bezig geweest met Mozaïek! De
leerlingen zijn ontzettend creatief
aan het werk gegaan en hebben
prachtige werken gemaakt.

Bij klas 2 stond het maken van
stop - motion filmpjes centraal
tijdens de projectdag. 

 

Klas 3 gaat deze week aan de slag voor CKV en Levensbeschouwing. De
leerlingen zullen opdrachten doen in en rondom het centrum van Haarlem.
Ze gaan onder andere naar het Frans Hals museum!

Agenda

http://www.dehbm.nl/
mailto:c.vanesch@dehbm.nl
http://www.dehbm.nl/
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https://dehbm.nl/agenda/


BEKIJK AGENDA

administratie@dehbm.nl 023 - 528 23 80

Met vriendelijke groet,

Mattie Smits-Jansen Directeur HBM

HBM
Adres: Koediefslaan73
Postcode: 2101 BT Heemstede
Telefoon: 023 - 528 23 80
E-mail:  administratie@dehbm.nl
Postbus: 93, 2100 AB Heemstede
Bank: ING 3969224 t.n.v. HBM

 

Info:
CUP
Mijn HBM
Magister
Downloads

De volgende nieuwsbrief verschijnt in maart

Volg ons op Social media!
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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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