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Sneller, breder, dieper

Op het HML kies je zelf aan welke creatieve master je wilt meedoen:

Ben jij een snelle, nieuwsgierige vwo’er? In de vwo-kern+ klas doe je het
vwo-programma op het hoogste niveau in minder tijd. Zo krijg je de ruimte voor bijzondere vakken, activiteiten en vaardigheden en om dieper in
te gaan op onderwerpen die jou interesseren.

Kunst			
Sport & More
Muziek 		

Je krijgt onder meer

Je doet negen weken mee en beslist daarna zelf of je doorgaat of kiest
voor een andere master. Sport, muziek, theater en kunst zijn jaarmasters.

• Science: door experimenteren en ontdekken op zoek naar wetmatigheden
binnen de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde en technologie.
• Mogelijkheden tot deelname aan Cambridge Engels, Delf Frans,
Goethe Duits.
• Digital Technology: webdesign, robotica, computergraphics, lasercutten
en 3D-printen. Je denkt na over technologische ontwikkelingen.
• Vrede en Recht: onderzoek naar vraagstukken als vluchtelingen, slavernij,
geloof, ethiek, oorlog en vrede; reflectie en discussie met rechters,
politici (in Den Haag en Brussel) en andere deskundigen.
• Practicum in leiderschap
• Deelname Lagerhuisdebatten
• Onderzoeksvaardigheden vanaf klas 1
• En verder kun je onder andere meedoen aan MEP, Legoleague,
First Tech Challenge, Olympiades, Pre University.
Net als iedereen op het HML krijg je gepersonaliseerd onderwijs, kies
je uit Creatieve en B-wise masters, heb je een eigen coach, ontwikkelgesprekken en een digitale ontwikkelmap.
Kosten
De bijdrage voor de extra activiteiten, excursies en projecten naast de
‘gewone’ lessen zijn 350 euro per jaar.
Toelatingsprocedure
Voor de vwo-kern+ klas heb je een zuiver vwo-advies nodig. Na je aanmelding nodigen we je uit voor een motivatiegesprek samen met je ouders.

Digital Design
Theater		
Koken & Zo

Film & Fotografie
Architectuur

Creatieve jaarmasters
Weet je zeker dat je een heel jaar theater, muziek, kunst of sport wilt doen,
dan kun je kiezen voor de jaarmaster met extra activiteiten buiten school.
Kunst jaarmaster
• Fotografie, animatie, 3D, film, textiel
• Elke maand naar het theater
• Aan het eind van de periode excursies naar Amsterdam, Rotterdam,
workshops, etc.
• In juni naar Oerol: vierdaags kunstkamp
• Kosten: voorstellingen en excursiedagen: 220 euro, Oerol 225 euro
Theater jaarmaster
• Theaterles (hele middag!) door docenten van het Haags Theaterhuis
• Samenwerking met Theater aan het Spui: ontmoetingen met acteurs,
regisseurs, technici en zes keer per jaar naar voorstellingen
• In juni naar Oerol: vierdaags theaterkamp
• Kosten: theaterlessen en voorstellingen 375 euro, Oerol 225 euro
Sport jaarmaster
• Kennismaking met verschillende sporten buiten school: o.a. golfsurfen,
kickboksen, beachvolleybal, hiphop, tennis en judo
• Elke periode extra sportdag en in juni driedaags sportkamp
• Kosten: lessen: 180 euro, sportklaskamp: 120 euro
Muziek jaarmaster
• Leren componeren en kennismaken met diverse intrumenten
• Samenwerking met diverse concertpodia
• In juni naar Oerol: vierdaags theaterkamp
• Lessen 100 euro, Oerol 225 euro

Nieuwsgierigheid, creativiteit, ideeën… daar krijg je veel ruimte voor
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