Gymnasium Haganum – aanmelden verdiepingsprogramma’s
In de bovenbouw bestaan allerlei manieren om je te verdiepen in onderwerpen die jij interessant
vindt. Zo heb je verdiepingsprogramma’s over biofarmacie, psychologie, het modelleren van
raketlanceringen, politicologie en nog veel meer! Je vindt ze allemaal via
www.haganum.nl/activiteiten. Met dit formulier laat je weten dat je je wil aanmelden voor een van
de programma’s en kun je lezen wat de afspraken dan zijn. Je kunt het formulier inleveren in het
postvak van mevrouw Florentien Kan. Zij zal het bekijken samen met je afdelingsleider, en je zo snel
mogelijk laten weten of je toestemming krijgt van de school om je aan te melden.
Naam: …………………………………………………

Klas: ……

Ik wil me aanmelden voor:
o

deze Pre-University Class van de Universiteit Leiden: ……………………………………………………………

o

de Math & Masterclass van de TU Delft

o

dit themablok van de Junior TU Delft: ……………………………………………………………………………………

o

deze Masterclass van het Maerlant, HML, Dalton en Haganum: ……………………………………………

o

een ander programma, namelijk: ……………………………………………………………………………………………

Dit programma zou ik graag doen, omdat:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Als ik geselecteerd word, zal ik bij dit programma aanwezig zijn op de volgende momenten:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Als ik de momenten met de jaaragenda vergelijk, zie ik een mogelijk probleem op:
(dit is niet van invloed op onze keuze om je mee te laten doen, maar zodat we weten waar we een
oplossing voor gaan vinden)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
De kosten voor dit programma zijn:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Als je meedoet met een programma buiten school, dan betekent dat:
•
•
•
•

Je ouders/verzorgers gaan akkoord met de kosten voor het programma. Als er kosten zijn,
dan krijgen ze vanzelf de rekening toegestuurd als je geselecteerd wordt.
Je bent aanwezig bij alle bijeenkomsten van het programma en je bent je ervan bewust dat je
daar onze school vertegenwoordigt.
Voor de lessen die je hierdoor mist, maak je van tevoren zelf afspraken met je docent.
Mocht je wegens ziekte of een noodsituatie niet aanwezig kunnen zijn bij een bijeenkomst
van het programma, dan meld je je af bij de contactpersoon voor het programma en stuur je
ook een bericht naar mevrouw Florentien Kan (f.kan@haganum.nl).

Als je akkoord gaat met deze voorwaarden, zet dan hieronder je handtekening en vraag ook een
handtekening van een ouder/verzorger:

handtekening:

handtekening van je ouder/verzorger:

……………………………………………

……………………………………………

