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 Bladeren
Eens even kijken wat dit voor middelbare school 
is... Zo blader jij misschien door ons nieuwe 
tijdschrift. Laat ik het in het kort vertellen. Dan 
kun je daarna snel de reportages op de volgende 
pagina’s bekijken. 
Op de HBM vind je een businessmavo, speciaal 
voor leerlingen die nu al weten dat ze later in zaken 
gaan. Onze Business Class docenten bereiden je 
voor op een ondernemende toekomst. Je kunt 
hier ook kiezen voor de sportmavo. Ben je gek op 
sporten en bewegen? Dan kon de HBM weleens 
jouw nieuwe school worden. Natuurlijk hebben we 
ook een gewone mavo. Hoewel... ‘gewone’, sport- of  
businessmavo - de HBM heeft altijd iets bijzonders. 
We zijn namelijk een school met heel veel aandacht 
voor onze leerlingen. Niet voor niets lees je boven 
de ingang van de school: HBM, dé school met 
aandacht voor jou! De HBM heeft dan ook een 
team met enthousiaste en deskundige docenten, 
mentoren en begeleiders. Zij willen jou, de leerling, 

graag begeleiden naar het hoogst haalbare 
diploma. Wist je dat we in de brugklas een 

havo-kansklas hebben met leerlingen die 
een goede kans maken door te stromen naar 

de havo? Inmiddels zijn we in de omgeving 
ook bekend als een (t)huiswerkvrije mavo. 

Huiswerk maken en studeren, dat doen de 
leerlingen hier op school. Met de aandacht en 

de hulp van onze docenten. 
Genoeg verteld, ik wens je veel plezier met dit 
tijdschrift over de leukste mavo van Heemstede!
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GEZELLIG & OVERZICHTELIJK
Raf, Lot en Kingston zitten in het tweede jaar. “Je kent iedereen hier op de 
HBM,” vertelt Lot. Raf knikt en vult aan: “Ik vind het fijn dat dit een kleine 
school is. De leerlingen, de docenten, je weet binnen een paar dagen wie wie is, 
dus voelde ik mij hier snel thuis.” 
Ook Kingston vindt dat hij de juiste school gekozen heeft. “Als ik het in één zin 
moet zeggen, dan zeg ik: de HBM is heel overzichtelijk.” 
Lot kijkt om zich heen, en zwaait naar haar mentor die net voorbijkomt. “Soms 
laat ik me wel snel afleiden door wat ik om me heen zie, maar de docenten hier 
zorgen er weer voor dat ik bij de les blijf. Ja, ik heb ook het liefst een kleine, 
gezellige school zoals deze!”  
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REPORTAGE

De fotograaf schiet snel een foto als hij de twee bij 
de ingang tegenkomt. Ze waren net even een praatje 
aan het maken bij mevrouw Zwart. “Welkom!” Ze 
begroeten de fotograaf. “Bij mevrouw Zwart kunnen 
we altijd terecht voor allerlei administratie-zaken. 
Niet alles gaat digitaal, soms moeten we weleens een 
formulier of een briefje inleveren. Dat kan dan hier.” 
Ze lopen de lekker kleurige en lichte gang door om 
even wat vers water te tappen. “Wilt u ook water?”  
De fotograaf vult zijn fles.

Snel gewend 
Tufan komt gewoon van de basisschool en Nida is op 
een andere manier naar de HBM gekomen. “Ik zat 
vorig jaar eerst op een andere middelbare school. Dat 

Welkom op on ze school

was een verkeerde keuze, maar toen ik dat zeker wist 
was het te laat om nog te wisselen. Ik ben blij dat ik 
nu hier ben.’’ Ze hebben allebei weinig moeite gehad 
om te wennen op de nieuwe school. Tufan kwam met 
nog zeven klasgenoten uit groep acht naar de HBM. 
“Ze zitten alle zeven in andere brugklassen,” zegt 
hij. “Maar dat vind ik geen enkel punt. Ik heb nu ook 
leuke klasgenoten.”  Nida heeft al echt vriendinnen 
gemaakt in haar klas. “Bij meisjes gaat dat altijd 
sneller en makkelijker,” zegt Nida. Ach, voor Tufan 
maakt het niet zo’n verschil: “Leuke klasgenoten of 

Tufan en Nida zitten een paar weken op de 
HBM. Toch vinden ze het al echt ‘hun’ school. 
Ze laten dan ook graag aan de fotograaf het 
gebouw zien.

REPORTAGE

goede vrienden, het belangrijkste is dat je leuk met 
elkaar omgaat. De sfeer in onze klas is prima.”

Snel, snel
Het wisselen van het ene lokaal naar het andere, 
hoe vinden ze dat? Ook hierin verschillen de twee 
van mening. Tufan: “De eerste dagen vond ik dat 
soms best lastig. Dan stond ik bijvoorbeeld voor een 
verkeerd lokaal, of wilde mijn kluisje niet open. Ik 
kreeg het gevoel dat ik erg moest haasten tussen 
de lessen door, maar nu ben ik eraan gewend. Nida 
vond het juist relaxed, vanaf de eerste dag al. “Maar 
ik was een heel grote, drukke middelbare school 
gewend. Zo veel kinderen op de gang! Hier is alles 
kleiner, je bent zo bij het lokaal van je volgende les. 
In de gangen hoef je niet te dringen. En als er gedoe 
is: dan lossen meneer Blijleven en de docenten dit 
op. Ook tijdens de pauzes buiten op het plein.” 

Chillen
Ja, de pauzes! Wat doen jullie dan? “Na de les gaan 
we naar de aula, dat is een gezellig middelpunt van de 
school. Daar kom je alle leerlingen tegen en je kunt 
met iedereen praten en je brood opeten. Er zijn veel 
pauzes en als het mooi weer is kun je ook naar buiten. 
We mogen niet van het plein af, maar dat hoeft van 
ons ook niet.” Tufan vult aan: “Buiten staat een ping-
pongtafel en binnen kun je tafelvoetballen. Maar je 
kan natuurlijk ook lekker niks doen, even chillen.”

De bel gaat, een zoemer. “Dat betekent dat we over 
vijf minuten in de les moeten zijn, we have English.”  
Ze nemen afscheid van de fotograaf en gaan op weg 
naar het Engelse lokaal. •

▲▶ Een dag op de 
HBM: lessen, pauze 
(met bijvoorbeeld een 
potje tafelvoetbal), 
af en toe vers water 
tappen en ten slotte 
pak je je fiets uit de 
stalling om (huis-
werkvrij!) weer naar 
huis te fietsen. 

Even een praatje met mevrouw  
Zwart van de administratie.

‘Het 

belangrijkste  

is dat je leuk 

met elkaar 

omgaat’
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MENTOR

Ilan van Veen is mentor. Ook 
docent geschiedenis en aard-

rijkskunde. Hier praat hij vooral 
over zijn werk als mentor. Hij is 

er enthousiast over. Wil je weten 
waarom? Ilan vertelt het. 

“Een mentor is meer een coach dan een docent.  Zeker 
in de onderbouw hebben de leerlingen er behoefte 
aan dat iemand zich over ze ontfermt. Dat vind ik ook 
logisch. Op de basisschool was alles nog vertrouwd. 
Nu gaan ze verder van huis, met de fiets of met de 
bus. Ze krijgen een rugtas vol boeken mee en maken 
kennis met een persoonlijk lesrooster, de Contact 
Uren Planner (CUP). Elke klas heeft twee mentoren. 
Roxanna Detering, docent lichamelijke

opvoeding, is mijn collega-mentor. Samen zorgen we 
zo goed mogelijk voor ‘onze’ klas.”

Leren leren  
"In de eerste klas is groepsvorming een belangrijk
onderdeel tijdens de mentoruren. Zo’n eerste klas is 
tenslotte een heel nieuwe groep voor iedereen. En 
natuurlijk besteden we veel aandacht aan studievaar-
digheden, aan ‘leren hoe je moet leren’. Iedere leerling 
krijgt persoonlijke aandacht. Dat is het voordeel van 
twee mentoren per klas. Als mentor probeer je je zo 
goed mogelijk te verplaatsen in hun leefwereld, ik 
geef antwoord op hun vragen en stel hen gerust als 
ze onzeker zijn. Ook help ik bij het stellen van leer-
doelen. Op de HBM hebben we de missie om ieder 
kind maximaal te laten presteren. We willen ervoor 
zorgen dat ze die persoonlijke doelen ook halen. Als ik 
zie dat een leerling er niet zo goed voorstaat met bij-
voorbeeld aardrijkskunde, dan sturen we bij. Dat kan 
door extra uren in te roosteren.”

Aanmoedigen
“Het gaat niet alleen om de cijfers en de vakken. Als 
een leerling moeite heeft zijn plaats in de groep te 
veroveren, geef ik hem bijvoorbeeld de leiding bij 
het maken van een groepsopdracht. Dat is de aan-
moedigende rol van de mentor. Op de HBM hoort 
iedereen erbij en krijgt iedereen de vrijheid om zich 

te ontplooien. Tegelijk hanteren we als docenten en 
mentoren ook duidelijke kaders. Grenzen stellen is 
nodig. Natuurlijk houdt niet iedere leerling zich daar 
aan. Ik ben dan heel consequent. En geduldig, want 
kinderen hebben allemaal een eigen wil. Ook ouders 
kunnen veeleisend zijn. Dat mag ook, maar ik heb 
maar beperkte invloed op hoe een kind zich thuis 
gedraagt.” 

Voldoening
“Wat een mentor betekent voor de ontwikkeling van 
een kind is niet in cijfers uit te drukken. Toch merk 
ik hoe belangrijk het is. Als ze van school gaan, komt 
het regelmatig voor dat leerlingen mij bedanken 
voor hun eerste schoolperiode, toen ze nog zoekende 
waren en in mij een vertrouwenspersoon vonden. 
Zo’n afscheid geeft mij veel voldoening.” •

TWÉÉ MENTOREN
• Op de HBM vinden we het belangrijk dat leerlingen en hun ouders voldoende 

aandacht krijgen. Daarom heeft elke klas twee mentoren. 
• Wat doet een mentor? Hij/zij zorgt voor een prettige, veilige sfeer in de groep; 

begeleidt en stimuleert de leerlingen in hun studievaardigheden; ziet toe dat  
zij hun afspraken nakomen. En met de ouders wordt regelmatig de ontwikkeling 
van het kind besproken. 

• Klas 1 heeft wekelijks een mentoruur van 80 minuten, vanaf klas 2 is  
dat 40 minuten.  

 ‘Als mentor ben ik  de 
  supporter van de  leerling’
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AANDACHTSMAVO

Een groepje tweedeklassers heeft een 
afspraak gemaakt met mevrouw  
Schuffelen, hun docent Duits. Ze hebben 
vragen over de spreekopdracht in het Duits 
die ze volgende week moeten doen. Op de 
HBM is er elke dag tijd om zo’n afspraak 
binnen het rooster te plannen. 

“We hebben ‘studiewerktijduren’ op het 
rooster staan,” vertelt Yentl Schuffelen. 
“Leerlingen kunnen die uren gebruiken 
zoals ze willen. Ze moeten natuurlijk 
wel leren – en daar helpen wij ze bij – de 
goede keuzes te maken. Zo leer je je eigen 
schoolwerk te plannen!”

Rustig bijspijkeren
Leerlingen kunnen hun studiewerk tijd op 
drie manieren invullen: als stilte-, werk- 
of begeleidingsuur. Waar hebben deze 
leerlingen nu voor gekozen? “Voor het 
begeleidingsuur. Ze hebben moeite met 
de stof die ik de vorige les behandeld heb. 
‘Jammer dan’, kun je als leerling in zo’n 
geval denken. Maar je kan ook actie onder-
nemen en nog eens afspreken met je vak-
docent. Dat hebben zij gedaan! Ze planden 
een begeleidingsuur bij mij en nu kan ik 
ze met alle aandacht bijspijkeren. Pro-
bleem opgelost, en ze kunnen weer verder 
met Duits. Als leerlingen hun schoolwerk 

goed plannen kunnen wij, de docenten, ze 
heel veel extra aandacht geven. Geweldig 
toch?”

Meer kiezen
“Als het voor hun schoolwerk beter 
uitkomt, dan kunnen leerlingen ook  
voor een van de andere uren kiezen. Een 
stilte uur gebruik je om, onder toezicht 
van een docent, geconcentreerd te leren. 
En een werk uur, het woord zegt het al, is 
om bepaalde taken af te maken. Dat doe 
je soms in een groepje. Welk soort uur 
je ook kiest, er is altijd een docent in de 
buurt die je kan helpen.” •

HUISWERK-UREN  
wil je weten hoe  
dát zit op de HBM? 
Sla dan snel om!

Alle aandacht 
voor jouw 
schoolwerk

Van links naar rechts:
Milan, Hugo, Raymar, Thomas
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(T)HUISWERKVRIJ

10

(t)Huiswerkvrij? 
10 vragen & antwoorden

Op een (t)huiswerkvrije school zoals de HBM kan jouw 
studie helemaal binnen school plaatsvinden. School 

is school en thuis is thuis, want als je ’s middags 
thuiskomt is je schoolwerk af. Dat klinkt goed. 

Maar het is nieuw, dus misschien heb je toch nog 
vragen? Hier vind je de antwoorden!

Wat is een (t)huiswerkvrije school?
Dat is een school waar het maken van huiswerk 

thuis niet meer nodig is. Dat komt omdat je al het 
schoolwerk in de klas, op school doet. Bij die manier 
van werken hoort een ‘flexrooster’.

Hoe wen ik aan deze manier van werken?
In de eerste klas besteden jouw mentoren veel tijd  

en aandacht aan deze manier van werken en leren,  
zodat je er snel aan went.

Wil je meer weten?
Kijk op de website van de school, 

daar vind je nog meer informatie  
over de (t)huiswerkvrije HBM.  
www.dehbm.nl

Wat zijn de 
voordelen van 

de (t)huiswerkvrije 
HBM? 
• Thuis heb je tijd  

over om te doen  
wat je wilt.

• Docenten kunnen je 
nog beter begeleiden.

• Je hebt minder 
vakken op een dag, 
waardoor je beter 
onthoudt wat in de 
les besproken is.

• Je leert plannen op 
school, daar heb je 
veel aan bij je ver-
volgopleiding.

Is huiswerk 
thuis maken 

verboden?
Op school krijg je 
voldoende tijd voor 
je schoolwerk. Als je 
zelf thuis nog wat aan 
school wilt doen, mag 
dat natuurlijk. Maar 
het is niet zo, dat je 
dan vrij krijgt tijdens 
de studiewerktijduren. 

Is (t)huiswerkvrij een  
uitvinding van de HBM? 

Nee, er zijn enkele andere scholen 
die op deze manier hun onderwijs ver-
zorgen. In Rotterdam bijvoorbeeld, daar 
is een middelbare school die al negen 
jaar (t)huiswerkvrij is en werkt met 
studiewerktijduren. We hoorden daar 
van leerlingen dat ze het fijn vinden om 
inspraak te hebben in hun schoolwerk. 
Ze doen dat, net als bij ons, in overleg 
met hun mentor.

Ik zit toch wel gezellig in mijn eigen klas?
Tijdens de lessen van 3 x 80 minuten zit je natuurlijk 

gewoon in je eigen groep. Tijdens de studiewerktijduren 
kan dat anders zijn, dan zitten jaren en klassen door elkaar. 
Het voordeel daarvan is, dat je van elkaar kunt leren. 
Waarom zou bijvoorbeeld een derdeklasser je niet helpen 
bij een opdracht wiskunde als je net in klas 1 zit? Leren van 
elkaar, dat is gezellig en leerzaam.

Ik leer niet  
zo makkelijk 

en zelfstandig. 
Wat nu?
Door het systeem van 
studiewerktijduren ga 
je steeds beter leren 
om zelf te plannen en 
zelfstandig te werken. 
Later – op het mbo of 
als je werkt – wordt die 
zelfstandigheid ook 
van je gevraagd. 
Heb je moeite met 
leren, of met zelf-
standig werken? 
Dan word je juist erg 
geholpen op een  
(t)huiswerkvrije 
school. De docenten 
kunnen je bijspijkeren 
tijdens de studie-
werktijduren. Bijles 
op school, hoe vind je 
dat!? En natuurlijk krijg 
je van de docenten 
ook hulp bij het leren 
en bij het plannen. Dat 
doen ze, samen met 
jou, op school. Als je 
thuis in je eentje met 
je huiswerk bezig bent, 
zou dat niet kunnen.

Een flexrooster – hoe werkt dat?
Per dag bestaat je rooster uit...

• drie lesuren van 80 minuten waarin je les krijgt  
in je schoolvakken (Nederlands, Engels, wiskunde, 
kunstplein, lichamelijke opvoeding enzovoorts) en

• studiewerktijduren van 40 minuten.  Deze uren heb 
je nodig om je schoolwerk te kunnen maken. 

Studiewerktijduren?
Afgekort noem je ze: SWT-uren. Het zijn 

lesuren onder leiding van docenten. Er zijn 
drie opties waaruit je kunt kiezen. 
1 Een stilte uur Het is stil in het lokaal, jij 

gebruikt dat uur om geconcentreerd te 
leren.

2 Een werk uur In zo’n uur is overleg met 
je medeleerlingen mogelijk. Je mag rustig 
praten om bepaalde taken af te maken. En 
je kunt elkaar helpen, zo leer je ook van 
elkaar.

3 Een begeleidingsuur Je kan je inschrijven 
voor een vak waar je moeite mee hebt. 
Een vakdocent is aanwezig om je te bege-
leiden en te helpen.

1
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4
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Je kluisje wil niet open, je band is lek, je vinger heeft een pleister nodig?  
“Bij meneer Blijleven kun je altijd terecht,” zegt Tufan. “Wanneer je een pro-

bleempje hebt, lost hij het op.” Arvid Blijleven is senior medewerker facilitaire 
dienst. “Je mag me ook conciërge noemen hoor,” zegt hij, terwijl hij het kluisje 

van Tufan alweer open heeft. EHBP? Eerste Hulp Bij Probleempjes!

12 13

’Oude’ namen
Het schoolplein heet A&B de Poelplein. Het is 

genoemd naar mevrouw Anneke de Poel, de 
lerares geschiedenis die hier heel lang les 

gegeven heeft en haar man Bob, die veel te 
vroeg is overleden en ook jaren op de HBM 

werkte. Het pleintje naast de school  
heet Frans Smeltplein. Meneer Smelt is  

een oud-directeur van de HBM. • 

De HBM is een aandachtsmavo. 
Dat betekent dat de leerlingen 
binnen en buiten de lessen met 
veel aandacht begeleid worden. 
Van bijvoorbeeld de mentoren 
en de zorgcoördinator kun 
je nog éxtra begeleiding ver-
wachten. Als het nodig is, komt 
er deskundige ondersteuning 

van buiten de school. Voor de 
vakken- en beroepskeuze advi-
seert onze decaan; er is een 
vertrouwenspersoon; er zijn 
dyslexie-coaches; trajectbege-
leiders... In de schoolgids op de 
website lees je alles over onze 
intensieve begeleiding van leer-
lingen.

Aandacht voor jou

Aandacht begint op de basisschool. Deze vijf HBM-docenten komen 
al in groep 8 vertellen hoe het op de nieuwe school zal zijn. V.l.n.r.: 
Lars van der Meer, Ilan van Veen, Sanne van Maij, Maaike Groen. 
Yentl Schuffelen (zie pg. 8) ontbreekt op deze foto.

DITJES EN DATJES

◀ Sarah van der Linden is een van de twee decanen van de HBM. Zij 
begeleidt leerlingen bij een goede keuze van vakken en een vervolg-
opleiding. In persoonlijke gesprekken praat zij met de leerlingen (en 
waar nodig met hun ouders) de keuze voor de toekomst goed door.

Op de HBM zijn twee decanen: Lars van der Meer en Sarah van 
der Linden. Zij helpen je, vanaf het tweede leerjaar, met je 
loopbaan. Want: de vier jaren op de mavo zijn sneller voorbij 

dan je denkt! Hoe bereid je je voor op die keuze? Weet je al wat je wil? 
Waar ben je goed in? Wat voor persoon ben jij?  “Dat zijn interessante 
vragen,” zegt Sarah van der Linden. “Samen met je ouders, mentor en 
de decaan moet je proberen die vragen te beantwoorden. Op de HBM 
hebben we daar een goede lesmethode voor: Qompas. In de mento-
ruren maak je allerlei testjes en opdrachten, zo zorgen Qompas en de 
mentoren ervoor dat jij jouw mogelijkheden leert kennen.”

Toekomst
“Als decaan ben ik vooral gespecialiseerd in de weg naar jouw toe-
komst. Ik kan advies geven welke vakken een leerling moet kiezen om 
straks verder te komen. In het derde en vierde jaar kijk ik samen met de 
leerlingen welke vervolgopleidingen er mogelijk zijn.” De decaan heeft 
goede contacten met bedrijven en mbo-opleidingen in de omgeving. 
“Open Dagen, bedrijfsbezoeken en dergelijke... ik zorg dat leerlingen 
zich goed laten informeren. Het gaat tenslotte om hún toekomst.”EVEN 

VOORSTELLEN...

DITJES EN DATJES

Méér HBM info is te vinden op www.dehbm.nl

’n Uur heeft 
80 minuten
Lekker rustig, op de HBM gaat de bel 
niet elke 50 minuten. Je begint om 
half negen. Daarna heb je drie les-
blokken van 80 minuten (af en toe 
even pauze). Vervolgens ga je onder 
begeleiding je huiswerk maken. Je 
sluit de dag af zoals hij begon: met 
een uur ‘studiewerktijd’. Die tijd kan 
op verschillende manieren ingevuld 
worden. Je kunt huiswerk maken, 
bijles in een lastig vak krijgen of aan 
een werkstuk werken. Altijd zijn 
docenten dichtbij wanneer je hulp 
nodig hebt.

De allereerste schoolweek heb je nog geen les. Je begint met 
introductiedagen om elkaar en je school beter te leren kennen. In 
sneltreinvaart is dit het programma... Kennismaken met elkaar, 
met je eigen mentor en samen op de foto: even lachen naar de 
schoolfotograaf! Op excursie door Haarlem, vorig jaar gingen 
we bijvoorbeeld op bezoek bij Bakkerij Van Vessem. En naar de 
bioscoop. Lekker en leuk! Slagbaltoernooi op onze sportvelden, 
buiten bewegen = fun. Zwemmen en bowlen in Zandvoort, 
met ’s avonds de afsluitende barbecue voor alle ouders en alle 
brugklassers. Wedden dat je binnen een paar dagen al vrienden en 
vriendinnen hebt op je nieuwe school? 

ONDERBOUW-ROOSTER

 8:30 - 09:10 HUISWERK-/STUDIEWERKTIJDUUR

 9:15 - 10:35 LES 1

 10:35 - 10:50 PAUZE

 10:55 - 12:15 LES 2

 12:15 - 12:40 PAUZE

 12:45 - 14:05 LES 3

 14:05 - 14:15 PAUZE

 14:20 - 15:00 HUISWERK-/STUDIEWERKTIJDUUR

 15:05 - 15:45 HUISWERKUUR

Jij mag kiezen. Of om 8.30 uur beginnen 
en om 15.00 uur uit, óf om 9.15 uur 

beginnen en om 15.45 uur uit.

GEZELLIG & GEZONDIn de pauzes tussen de lessen is de aula de  plek waar je met je klasgenoten rustig wat  kunt zitten, eten, drinken en chillen. Goed  nieuws: onze kantine is door het  Voedingscentrum uitgeroepen tot  'Gezonde Schoolkantine'! En extra leuk  is het, dat de leerlingen van onze  Business Class voor de gezonde broodjes in de pauze zorgen. EHBP



	Jij gaat later in zaken

	Jij begint je eigen bedrijf

	Jij hebt zin in een  

ondernemende toekomst

Yes! Voel je je aangesproken? Dan is 

de HBM businessmavo echt iets voor jou. 

Maaike Groen en Saskia Jonker, beide 

docent Business Class en economie, weten 

alles over deze opleiding. Zij reageren op 

enkele stellingen.

CHECK DIT LIJSTJE
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BUSINESSMAVOBUSINESSMAVO

De HBM is voor veel leerlingen de start 
van een ondernemende toekomst
“Ja, als je voor onze businessmavo kiest, dan ga 
je hier leren hoe je een eigen bedrijf opzet,” aldus 
Saskia Jonker. “Sommige leerlingen zijn daar al ver-
trouwd mee, omdat ze uit een ondernemersfamilie 
komen. Voor andere is het nieuw. We laten je stap 
voor stap wennen en bekend worden met de wereld 
van ondernemers, businessplannen, winkels, web-
shops et cetera. We nodigen ook ondernemers uit op 
school. Van hun ervaringen en verhalen leer je veel.”

Geld verdienen, dáár draait het om
“Dat zou je misschien denken, maar het is niet 
helemaal waar,” reageert Maaike Groen. “In het 
eerste jaar speel je bijvoorbeeld ‘Stelen en delen’ 
met elkaar. Bij dat spel komen leerlingen er snel 
achter dat samenwerken heel belangrijk is. ‘Ikke, 
ikke en de rest kan stikken’, dat werkt niet. Als 
ondernemer moet je het met elkaar, je werknemers 
en je netwerk doen. ‘Stelen en delen’ spelen we met 
chocolademunten, maar het is erg leerzaam. En 
leuk!”

In de klas word je geen ondernemer
Daar zijn ze het beiden mee eens; Saskia Jonker: 
“Natuurlijk moet je dat in de praktijk leren. Daarom 
sluit onze lesstof aan op praktische situaties en gaan 
we er ook af en toe op uit. Ik heb net met de eerste 
klas een serie lessen afgesloten waarin de leer-
lingen winkels in Heemstede hebben onderzocht. 
Door de ogen van de klanten moeten zij bekijken 
of de formule klopt, de etalage aantrekkelijk is, het 
aanbod in de winkel aansluit bij wat klanten zoeken. 
Voor dat onderzoek hebben de leerlingen foto’s 
gemaakt, klanten en winkeliers geïnterviewd. Terug 
op school bespreken we de resultaten met elkaar. 
Belangrijkste les die ze geleerd hebben: zorg dat je je 

klanten kent én dat ze jou weten te vinden. Of dat 
nu een winkel op de Binnenweg of een webshop 
is, dát maakt eigenlijk geen verschil. De leerlingen 
vonden het hartstikke leuk om zo in hun eigen 
omgeving iets over ondernemen te leren.”

Winkels zijn uit, webshops zijn in
Oneens! Maaike Groen: “Niet alles gaat online. 
Maar dat winkels veranderen, dat is duidelijk. En 
dat wij hier op de businessmavo veel aandacht 
geven aan online, dat is natuurlijk logisch. Al in de 
eerste klas leer je bijvoorbeeld van een professi-
onele webdesigner een echte website te bouwen. 
In het tweede jaar ga je ook vloggen en bloggen. 
In de jaren erna volgt er nog van alles: workshops 
over bedrijfsadministratie, ICT, verkooptech-
nieken, het maken van een marketingplan.”
“In het vierde jaar ga je echt een eigen bedrijf 
opzetten,” vult Saskia Jonker aan. “Met jouw 
onderneming ga je echt een zinvolle bijdrage 
leveren aan de maatschappij, mensen hebben er 
iets aan! Je onderneming in het vierde jaar mag 
ook een evenement zijn, als je goed bent in organi-
seren. Denk aan een cultureel festival, een buurt-
markt of een oppasservice.”

Na klas 4 ben ik ondernemer 
“Bijna wel, maar je moet eerst nog je mbo 
afronden, of doorstromen naar de havo,” vertelt 
Maaike Groen. Wat je in ieder geval wél op zak 
hebt, dat is je mavodiploma én een VECON 
BUSINESS SCHOOL-certificaat. Dat certificaat 
is het bewijs dat jouw school in jou heeft geïn-
vesteerd waar het gaat om talentontwikkeling, 
economie en ondernemerschap. Ga je hier weg als 
businessmavo-leerling, dan staat niets je in de weg 
om ondernemer te worden!”  •

Ondernemen 
is méér  
dan geld  
verdienen

JOUW DROOM: 
een eigen bedrijf
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BUSINESSMAVO

MOTIVATIE
Miles koos voor de businessmavo. Een goede keuze? Saskia Jonker,  
docent economie en Business Class geeft antwoord.

“Zeker! Het is belangrijk dat je echt 
gemotiveerd bent als je kiest voor 
onze businessmavo, want het is een 
pittige, uitdagende opleiding. Miles 
heeft de juiste motivatie, hij heeft er 
zin in, dat merk je aan alles. Hij is nu 
al in het klein bezig, zelf noemt hij het 

nog geen serieuze business. Maar het 
begin is er! En hij wil duidelijk verder 
in de media. 

Businessplan
Veel jonge, startende ondernemers 
zijn wel heel enthousiast, maar 

missen een 
goed busi-
nessplan. Die 
kennis krijgt 
Miles absoluut 
mee op de HBM, 
hij legt hier in vier 
jaar de basis voor 
wat hij later wil onder-
nemen. Zo kan hij na onze 
businessmavo verder werken aan zijn 
eigen bedrijf.”

‘Ik wil ver komen 
in mijn sport’

Hou je van sport en bewegen? Dan is de sportmavo misschien voor jou wel de beste 
keuze. Nikki bijvoorbeeld koos de sportmavo. Ze zit nu in het tweede jaar. 

Nikki speelt softbal bij Pioniers in 
Hoofddorp. Ze is daar zelf bescheiden over, 
maar ze sport op hoog niveau.  
“Ja, misschien klopt dat wel, ik heb ook al 
mee mogen doen in het Nederlands team 
onder de vijftien jaar.”  
Besteed jij veel tijd aan het softballen? 

“Alleen woensdag train ik niet, of heb ik 
geen wedstrijden. Pioniers is een topclub 
in Nederland, mijn eerste droom is om bij 
de damesselectie van onze club te komen.”
En dan?  
“Ik hoop echt ver te komen. Per week ben 
ik zo’n vijftien uur met softbal bezig.” 

Dat is veel tijd, is er dan nog ruimte  
voor school?  
“Ik wilde voor een middelbare school 
kiezen waar een goede sportsfeer is, de 
HBM dus. Ze begrijpen hier hoe ik met 
softbal bezig ben. Bovendien kan ik op de 
HBM mijn schoolwerk zo organiseren, dat 
ik thuis geen schoolwerk meer heb. Kom 
ik uit school, dan heb ik alle tijd voor het 
softballen.”

SPORTMAVO

SPORTEN, 
BEWEGEN EN 
DOORZETTEN
Heeft Nikki goed gekozen door de 
sportmavo te doen? Sportdocent  
Robbie de Wit geeft antwoord.

“Wie op onze sportmavo zit moet echt van 
sporten en bewegen houden. Bovendien moet 
je een doorzetter zijn. Dat zit bij Nikki alle drie 
helemaal goed. Ik neem mijn petje af voor 
haar. Ze steekt veel tijd in 
haar sport, softbal. 
Daarnaast 
doet ze haar 
schoolwerk 
goed. Zo 
pakt ze haar 
kans om bij  
Pioniers 
de top te 
halen. Ik ben 
benieuwd 
of ze na onze 
sportmavo dóór 
wil naar het CIOS in 
Haarlem/Hoofddorp. Gemotiveerde leer-
lingen zoals Nikki hebben het daar zeker naar 
hun zin.”

Tip
Hij geeft alle sportmavo-leerlingen nog deze 
tip: “Doe je het op de sportmavo vier jaar 
goed, dan krijg je van ons, de HBM sportdo-
centen, een positief rapport mee. Daarmee 
word je zónder test tot het CIOS toegelaten.”

‘Ik wil straks 
mijn eigen 
bedrijf hebben’

Miles wist het op de basisschool al: hij wilde later 
een eigen bedrijf beginnen. Daarom koos hij voor de 
businessmavo. 

Is Miles inmiddels al gestart met zijn  
eigen onderneming? 
“Een beetje. Voor vrienden en kennissen ontwerp 
ik logo’s. Maar echt serieuze business, dat is 
het nog niet. Ik zit nu in het tweede jaar en ik 
leer hier op de businessmavo- veel dingen die 
ik straks voor mijn eigen bedrijf kan gebruiken. 
Berekeningen maken bijvoorbeeld. Want: welk 
bedrag kan ik klanten vragen als ik een logo of 
een website voor ze maak? En laatst moesten we 
bijvoorbeeld etalages bekijken van winkels aan 
de Binnenweg. Dan leer je goed te kijken naar 
wat qua verkoop wel en niet werkt. Zo hebben we 
telkens andere opdrachten. Ik vind het echt leuk 
en interessant!”

Media
Wil hij verder met het maken van logo’s,  
websites en dergelijke?
 “Dat denk ik wel. Na de HBM wil ik naar het 
Mediacollege in Amsterdam. Dan ga ik dus echt 
bezig met vormgeven en de toepassingen van 
allerlei media. Maar eerst ga ik hier op de  
businessmavo nog veel 
meer leren over het 
opzetten van een 
eigen bedrijf.”
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SPORTMAVO SPORTMAVO

“Voetbal, hockey, tennis, 
volleybal, tafeltennis en-ga-
zo-maar-door. In het eerste 
sportjaar komen allerlei 
‘gewone’ sporten aan de beurt. 
Je gaat ze allemaal doen met 
elkaar en wij, de docenten, 
zorgen dat je van al die sporten 
méér te weten komt. Daarnaast 
maak je kennis met heel veel 
vrij onbekende sporten. Zoals: 
disc golf, klimmen, bubbelbal, 
bootcamp, speedminton, ijs-
hockey, kickboksen, fitness, 
bungee footbal, steppen, dansen, 
surfen, golfen, we brengen een 
bezoek aan een bounce hal, 
gaan surfen en skiën, zelfs laser-
gamen is onderdeel van ons 
enorme sportpakket. Wist je dat 
je op geen enkele school in deze 
omgeving zo veel uren sport in 
de week krijgt als op de HBM? 
Kies je voor onze  sportmavo, 
dan heb je maar liefst vier keer 
sport in de week. Wat ik ook 
stoer vind, dat zijn onze HBM 
sportpakken. Iedere sport-

leerling krijgt zijn persoonlijke 
oranje-blauwe outfit, met je 
eigen initialen op je shirt!”

Nooit een momentje rust?
“Wil je goed met de praktijk van 
het sporten bezig zijn, dan hoort 
de theorie er ook bij. Tussen al 
dat sporten en bewegen door 
krijgen de leerlingen ook theore-
tische kennis. Over bijvoorbeeld 
anatomie, EHBO, voeding en 
gezondheid.”

Is het een opleiding voor 
iederéén?
“Voor iedereen die van sport 
houdt zeker! Veel leerlingen 
kiezen voor de sportmavo, 
omdat ze erover denken om 
later ‘iets met een uniform’ te 
gaan doen. Onze sportmavo is 
inderdaad een goede basis als je 
sportdocent wilt worden of bij-
voorbeeld in het leger of bij de 
politie zou willen gaan werken. 
Wie weet...  Voorlopig ga je eerst 
fijn vier jaar sporten!” •

Van softbal tot 
lasergamen
Rennen, lachen, zweten. “Slaan, go!”  
Op het sportcomplex in Heemstede is 
de eerste klas van de sportmavo bezig 
met een spannend potje softbal. Na 
afloop vertelt sportdocent Lars van der 
Meer over de sportmavo. 



Spannend, ná de mavo is van alles 
mogelijk. Wat ga jij straks doen? Met 

dit schema kun je alvast een beetje 
jouw toekomst uitstippelen.
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En straks... ná de mavo?

BUSINESS
MAVO

SPORT
MAVO
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HBO

ALO
(HBO)

De HBM is er voor 
leerlingen met het 
advies vmbo- 
theoretische 
leerweg (mavo) 
en voor leerlingen 
met een havo-
advies. Ook als je 
een dubbel advies 
vmbo-k/vmbo-t 
hebt gekregen, 
kun je bij ons  
aan de slag. 

Mavo af, diploma 
gehaald? Je kunt door  
naar havo 4 of het mbo.

Businessmavo afgerond?  
Congratulations! Je kunt je 
eigen onderneming starten 
en verder studeren op het 
mbo.

Vier jaar HBM sportmavo  
en je diploma op zak? Jij wilt 
verder in de sport! Vlakbij ga je 
doorleren aan het CIOS Haar-
lem-Hoofdorp. Na vier jaar CIOS 
kun je aan de slag als sport- en 
bewegingsleider. Of nog verder: 
je gaat studeren aan de  
ALO in Amsterdam.

(T)huiswerkvrij! Wélke mavo-opleiding je bij ons ook 
kiest, je werkt op de HBM altijd (t)huiswerkvrij. 

Met het Eerste Christelijk Lyceum (ECL) werken we 
onderwijskundig samen. Zo heb jij de kans na het 
eerste jaar over te stappen naar havo 2 van het ECL.  
Of je stroomt na je HBM-diploma door naar havo 4. 
Voor leerlingen die dát willen hebben we de  
speciale havo-kansklas.

CIOS
(MBO)

MBO

HAVO/
ECL

Jorn Hahn (32)  
“Nadat ik mijn diploma 
had gehaald op de HBM, 
ben ik doorgegaan naar 
de havo van het ECL. Ik 

wilde docent worden, dat wist ik zeker en 
ik ging door naar het hbo. Lang verhaal 
kort: nu werk ik hier op de HBM alweer 
tien jaar met veel plezier als docent Engels 
en kunstplein. Voor mij is deze mavo een 
prima basis geweest om te komen  
waar ik wilde.”

Silke Mandjes (21)  
kijkt met plezier terug op 
zijn HBM-jaren. “In 2016 
heb ik mijn diploma gehaald 

en ging ik op het mbo werktuigbouw-
kunde studeren. Nu doe ik in Rotterdam 
de hbo-opleiding maritiem ingenieur.” Je 
kent Silke misschien, omdat hij op de HBM 
tijdens de introductieweek pannenkoeken 
uitdeelt vanuit zijn pannenkoekenbakfiets. 
“Zo doe ik nog eens wat terug voor mijn 
oude school,” aldus Silke. 
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De HBM is een VECON Business School, dus met de waarde van jouw diploma  
zit het zeker goed. Wist je dat je zelfs vrijstelling van enkele vakken kunt krijgen op  
het mbo? Dat komt omdat de HBM een specialistische business-opleiding is.  
Zo schiet je lekker op, straks in het mbo.



’n Kunstplein vol kleur

Posters, graffiti-werkstukken, schilderijen en-nog-
veel-meer maak je in klas 1 en 2 bij kunstplein en in klas 3 
bij CKV (culturele en kunstzinnige vorming).

 Deze drie meiden 
hebben al gekozen 

voor textiele 
werkvormen in 
de bovenbouw. 

Jinke showt op de 
paspop haar ‘Schort 

in Stijl’; Ella heeft 
allerlei technieken 

(vilten, batikken, 
mola en tie-dye) in 

haar ‘Technieken 
Tas’ verwerkt en 

ook Guusje laat haar 
‘Technieken Tas’ zien. 

Ellen

Ella
Guusje

Jinke 

Zoë

MarijnTufan
Lot

IndiEllen

Yara
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CREATIEVE VAKKEN

Kunst is leuk, interessant en op de HBM ook een serieuze zaak. Docent  
Ellen de Greeuw neemt je mee naar het kunstplein. Daar maken leerlingen  
de mooiste dingen!

“Weet je dat onze leerlingen die vorige jaren examen 
deden in textiele werkvormen cijfers haalden die 
hoger waren dan het landelijk gemiddelde?” Ellen 
de Greeuw is trots op haar leerlingen, haar vak en op 
kunstplein. “Bij de creatieve vakken ontdekken leer-
lingen vaak dat ze iets heel goed kunnen. Dat talent 
gaan we hier op school dan zeker ontwikkelen.”

Egypte
“Laat ik beginnen met het vak kunstplein in de 
eerste klas...” Ze loopt door het grote klaslokaal en 

pakt er allerlei werkstukken bij. “Kijk: deze Egyptische 
kleitabletten hebben de leerlingen net gemaakt.  
Zij hadden de opdracht gekregen om hun naam in  
hiërogliefenschrift te krassen in klei. In de eerste klas 
werken we vanuit de kunststromingen die er de afge-
lopen eeuwen zijn geweest. We stappen door de kunstge-
schiedenis en ‘Egypte’ was een van de eerste stromingen. 
Wij, de docenten kunstplein, vertellen over zo’n kunst-
stroming, we laten veel afbeeldingen zien. En er horen 
creatieve en praktische opdrachten bij die de leerlingen 
moeten uitwerken.”

Van Gogh
“Een andere stroming is bijvoorbeeld ‘Impressionisme’. 
Met de hele klas verdiepen we ons in de wereldberoemde 
Nederlandse schilder Vincent van Gogh. Iedereen kent 
hem wel, daarom vinden ze de opdracht die erbij hoort 
leuk. Die opdracht is ‘Schilderen als Van Gogh’.” Ze 
laat een paar mooie schilderijen zien die eersteklassers 
gemaakt hebben.

Bijzonder gebouw
“In de tweede klas verdiepen wij ons in verschillende 
thema’s, onder andere ’Volkscultuur’. Je leert dan veel 
over landen en hun tradities. En weer horen er praktische, 
kunstzinnige opdrachten bij, zoals ‘Maak een gebouw voor 
jouw gekozen land en verzin een ‘feestdag’, met bijpas-
sende klederdracht in miniatuur.’. Weet je wat ook een leuk 
uitdagend thema is? ‘Protestkunst’! Ze mogen dan hun 
eigen protest symbool ontwerpen en op een T-shirt schil-
deren.” Handvaardigheid, fotografie, tekenen, schilderen 
en méér, in twee jaar kunstplein oefen je met heel veel cre-
atieve vaardigheden. Die kun je later altijd weer gebruiken. 
Sommige leerlingen zijn zo enthousiast, dat ze meteen 
in klas 3 voor textiele werkvormen kiezen en daarin ook 
doorgaan in hun vervolgopleiding na de HBM. •



www.dehbm.nl
 Doe mee! 
Kijk op www.dehbm.nl voor meer informatie


