PROGRAMMA OPEN DAG
2 februari 2019

Beste jongens en meisjes,
beste ouders en verzorgers,
Welkom op de Open Dag van het Gymnasium Haganum, een van de
40 zelfstandige gymnasia in Nederland. Onze school is een school voor
kinderen die willen leren, maar die ook nieuwsgierig zijn en open staan
voor de wereld om hen heen. Naast de lessen zijn er allerlei activiteiten
als: lego league, debatteren, Chinees, toneel en musical, schaken, sport
toernooien, HagaMUN en het orkest.
Vandaag leren jullie onze school een beetje kennen. Je kunt rondlopen en
vragen stellen, lesjes volgen en kijken naar demonstraties. In verschillende
lokalen kun je zelf iets doen. Probeer bijvoorbeeld maar eens woorden in
Griekse letters te schrijven, een wiskundig raadsel op te lossen, een proefje
bij scheikunde te doen of je uit te leven in de gymzaal. Het wordt een
uitdagende ochtend!
Je kunt zelfstandig in ons gebouw op onderzoek uitgaan, of rondgeleid
worden langs de verschillende lokalen en activiteiten door een van onze
leerlingen. Deze rondleiding duurt ongeveer 20 minuten en begint in de
aula. In de gangen lopen leerlingen rond aan wie je van alles kunt vragen.
Die vragen kun je overigens ook later via de site stellen.
Bij dit boekje ontvang je een handige rugtas. Daarin zit onder meer een
brochure over onze school, een aanmeldingsformulier, een boekje met
berichten van huidige eersteklassers en andere ervaringen van onze leer
lingen. De pen is bedoeld om in de lesjes die je volgt, dingen op te kunnen
schrijven.
Veel plezier tijdens onze Open Dag!
Hanneke ten Hove
rector
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JEUGDORKEST GYMNASIUM HAGANUM
Iedereen die wil komen meespelen is van harte
welkom. Sommigen hebben al jaren ervaring en
spelen alle partijen direct mee, anderen beginnen
echt pas net. De eerste lessen worden vaak gegeven
door een hogerejaars die al wat langer meedraait in
het orkest. We hebben ook veel instrumenten die in
bruikleen kunnen worden gebruikt.
We repeteren elke vrijdag na school, als je wilt mee
doen: kom langs!
A001 (COÖRDINATOR PASSEND ONDERWIJS)
VRAGEN OVER PASSEND ONDERWIJS
In deze kamer zit de coördinator passend onderwijs.
Bij haar kun je terecht als je specifieke vragen hebt
over bijvoorbeeld dyslexie, of AD(H)D of over
autisme. Of wanneer er zaken in de thuissituatie
zijn, waarvan je denkt dat het van invloed is op je
schoolkeuze.
A002 AFSPRAKEN VOOR
AANMELDINGSGESPREK
Hier kunt u zich opgeven voor een aanmeldings
gesprek. Pas tijdens dit aanmeldingsgesprek kunt
u het aanmeldingsformulier inleveren. Aanmelden
kan alleen via een aanmeldingsgesprek. U kunt
gedurende de eerste aanmeldingsperiode (van 9 tot
en met 22 februari) op verschillende dagen hiervoor
afspreken via de website of vandaag, door langs te
lopen op de administratie.
A002 KENNISMAKINGSMIDDAGEN /
OPGEVEN PROEFLESSEN
Wil je een keer een lesmiddag meemaken? Geef je
dan op voor een van de kennismakingsmiddagen
in februari. Je krijgt dan onder meer een proeflesje
Latijn. Aanmelden kan op de administratie in A002
of via www.haganum.nl onder Groep 8.
Wil je een kijkje nemen om te zien hoe het er op
een gewone schooldag aan toegaat? Kom dan langs
tijdens een inloopmiddag op woensdag 13 of 20
februari tussen 13.00 en 15.00 uur. Voor deze inloop
middagen hoef je je niet aan te melden.
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RONDLEIDINGEN
Onder de banner ‘Start rondleidingen’ kun je je
melden voor een rondleiding door de school onder
begeleiding van leerlingen van het Haganum. Een
rondleiding duurt ongeveer 20 minuten.

L001 FILOSOFIE EN
CULTUURBESCHOUWING
Cultuurbeschouwing en filosofie zijn belangrijke
vakken op het Haganum. De vakken bevorderen
het kritisch denkvermogen van leerlingen en bieden
grondige kennis op het gebied van grote levens
beschouwelijke en filosofische tradities. In de lessen
cultuurbeschouwing en filosofie schenken we veel
aandacht aan boeiende en vaak lastige filosofische
en levensbeschouwelijke vraagstukken. Op deze
Open Dag zullen we ons buigen over het vraagstuk
van de ‘identiteit’: wat maakt iets tot dat wat het is?
Nieuwsgierig geworden? Bezoek dan een van de
proeflessen.
L002 DEBATCLUB
Het Haganum heeft een levendige debatclub die
meedoet aan lokale en landelijke wedstrijden.
Wil je meer weten over debatteren? Kom dan langs
in dit lokaal!
L003 MUN
Mun staat voor Model United Nations. Veel
Haganummers doen tijdens hun schoolloopbaan
mee aan een zogenaamde Mun-conferentie, dat wil
zeggen dat ze in het Engels debatteren over allerlei
internationale kwesties, bijvoorbeeld in het World
Forum of op een conferentie in het buitenland. Sinds
zes jaar organiseren leerlingen van het Haganum
ook zelf een conferentie, de HagaMun. Tijdens de
Open Dag kunnen actieve Mun-leerlingen je van
alles laten zien en uitleggen over de Mun.
L003 SCHAKEN
Schaken is bij uitstek de sport voor bollebozen die
zich met elkaar willen meten. Op elk niveau. Maar
ook een spel dat je leert strategisch en tactisch te
plannen en denken. Via de stappenmethode wordt
er bijna wekelijks schaakles gegeven op 6 niveaus en
hoger voor ieder die wil.
L003 BURGERSCHAPSVORMING /
MAATSCHAPPIJLEER
De wereld is volop in beweging, zowel internationaal
als binnen de eigen landsgrenzen. Om de complexi
teit van die steeds veranderende wereld te leren
begrijpen en er goed in te kunnen functioneren
geven we het vak maatschappijleer. Wat is het
belang van politiek, samenleving, media en het indi
vidu en hoe beïnvloedt alles elkaar? In dit lokaal krijg
je informatie over het vak maatschappijleer en kun je
het lesmateriaal dat wij gebruiken inkijken.

L005 DUITS
In dit lokaal krijg je informatie over het vak Duits.
Het programma begint als een groepje bezoekers
een lesje wil volgen. Een lesje duurt maximaal
10 minuten. In deze 10 minuten leer je hoe je jezelf
in het Duits kunt voorstellen als je iemand tegen
komt die je nog niet kent: hoe heet je, hoe oud
ben je, waar kom je vandaan. Je luistert naar twee
leerlingen die een gesprekje in het Duits voeren en
vervolgens stel je jezelf – met een spiekbriefje voor
je! – in het Duits voor.
L006 PRESENTATIE RECTOR
Om 10.30 en 11.30 uur kun je in dit lokaal een
korte presentatie bijwonen van de rector, mevrouw
Hanneke ten Hove. Zij zal informatie geven over
het onderwijs en de relevante onderwijskundige
ontwikkelingen op het Haganum. Daarnaast geven
een paar leerlingen uit klas I een lesje Nederlands
in het Latijn.
L007 LICHAMELIJKE OPVOEDING
In onze gymzaal kun je, samen met je ouder(s) of
wie je ook bij je hebt, op elk willekeurig moment
binnenlopen. Er staat daar een leuke hindernis
baan voor je klaar die iedereen zo snel mogelijk
mag proberen af te leggen. Onze leerlingen uit de
Sportraad leggen je graag uit wat de bedoeling is
en begeleiden je.
Nadat je de hindernisbaan hebt afgelegd en je
een prachtige tijd hebt neergezet kun je de
gymdocenten al je vragen stellen over gym.
L008 FRANS
In dit lokaal krijg je informatie over het vak Frans.
Je kunt zien met welke boeken we werken, werk
stukken van leerlingen bewonderen, een quiz over
Frankrijk maken en twee docenten ontmoeten.
Om 11.00 uur en 12.00 uur wordt er een proefles
gegeven. Soyez les bienvenus!
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L004 ENGELS
Op het Haganum mag je een groot gedeelte van
de Engelse lessen zelfstandig zelfgekozen boeken
lezen. De leraren Engels leggen je graag het hoe en
waarom van deze lesmethode uit.

L009 REIZEN / INTERNATIONALISERING
In dit lokaal kun je meer informatie krijgen over
de reizen en uitwisselingen. In klas I gaan alle leer
lingen drie dagen op kamp naar Ermelo. In klas III
gaan we drie dagen naar Duitsland in het kader van
de vakken Duits, Latijn, aardrijkskunde, wiskunde
en lichamelijke opvoeding.
Voor de moderne vreemde talen is er in klas III en
IV de mogelijkheid om een reis te maken naar
Duitsland, Frankrijk en Ierland. In Duitsland en
Frankrijk werk je samen met de partnerklas aan
een onderwijskundig project, bezoek je lessen
op elkaars school en krijg je een kijkje in elkaars
land. Degene die bij jou komt logeren in Neder
land, is degene die jou onderdak biedt tijdens het
tegenbezoek. Uitwisselingen zijn leerzame en
unieke ervaringen waarbij je in contact komt met
leeftijdsgenoten uit het buitenland; je moet jezelf
zien te redden in een vreemde omgeving. Soms
komen hier vriendschappen voor het leven uit
voort! In klas V nemen alle leerlingen deel aan de
kunsthistorische reis naar Rome en Griekenland:
het hoogtepunt van de je schoolcarrière op het
Haganum!
MT MEDIATHEEK
De mediatheek is dagelijks geopend tot 16.30 uur.
Je kunt in deze prachtige ruimte boeken lezen en
lenen uit de collectie die meer dan 11.000 boeken
omvat, huiswerk maken en studeren, of met behulp
van een computer aan opdrachten werken. Hier is
een mooie selectie uit het boekenbezit te zien (ook
het antiquarische bezit), en zijn er enkele (video-)
presentaties op de computers.
L011 MUZIEK
Vanuit het muzieklokaal komen diverse klanken
van musicerende leerlingen je tegemoet. Verder
kun je filmpjes bekijken waarop de muziekdocent
de theorie uitlegt en natuurlijk mag je ook zelf je
muzikale skills op de muziekinstrumenten uitleven.
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L108 BEELDENDE KUNST
(TRAP BIJ LOKAAL L011 MUZIEK)
In het lokaal van Beeldende Kunst is het mogelijk
om opdrachten te maken die ook in klas I door onze
leerlingen worden gemaakt. Zo kun je zelf ervaren
hoe het is om kunst te maken op het Haganum!
Ook is het mogelijk om voorbeelden te zien wat
onze leerlingen door de jaren heen hebben gemaakt
op gebied van tekenen, schilderen, grafische vorm
geving, beeldhouwkunst, fotografie en film!
L101 T/M L104 KLASSIEKE TALEN
De vakken Latijn en Grieks, de zogenaamde klas
sieke talen, nemen een speciale plaats in op een
gymnasium. Tijdens de lessen in deze vakken leer je
natuurlijk deze spannende talen. Maar de onderwer
pen die bij het lezen van Griekse en Latijnse teksten
aan de orde komen, zijn minstens zo interessant.
Denk bijvoorbeeld maar eens aan Caesar of Hannibal
en al de verhalen uit de Griekse mythologie. Op de
eerste verdieping vind je de lokalen L101 t/m L104.
Hier worden op deze Open Dag proeflessen Latijn
en Grieks gegeven en kun je alles vragen wat je wilt
weten over de klassieke oudheid.
L101 GRIEKS
In dit lokaal kun je kennis maken met het Grieks en
je kennis van de Griekse mythologie testen. Na een
beetje oefenen met het Griekse alfabet kun je zelf
een aardig woordje en je naam in Griekse letters
schrijven (als alle letters van je naam tenminste
bestaan in het Grieks!).
L102 EN L104 LATIJN
Het Latijn was de taal van de Latini, een volk uit
Latium in Midden-Italië. Hun belangrijkste stad,
Rome, ontstond in 753 voor Christus bij een door
waadbare plaats in de rivier de Tiber. In de eeuwen
daarna werden de Romeinen de machthebbers over
een gebied dat zich uitstrekte van Noord-Engeland
tot Irak en van de Rijn tot aan de Sahara. Zo werd de
taal van de Romeinen, het Latijn, een ‘wereldtaal’.
Nu is het Latijn een ‘dode taal’. Maar het Latijn heeft
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L107 DRAMA
(TRAP BIJ LOKAAL L011 MUZIEK)
Een minikorte voorstelling over drie hartsvriendin
nen die eenzelfde droom najagen. Maar houdt die
vriendschap dan wel stand? Soms kun je maar beter
tevreden zijn met wat je wel hebt.
Speciaal voor jullie spelen vier enthousiaste
Haganum leerlingen deze ontroerende voorstelling.
Daarnaast kun je in dit lokaal ook alles vragen over
het vak Drama op het Haganum.

op verschillende latere talen invloed uitgeoefend,
ook op het Nederlands! Ieder kwartier start er een
proefles, waarin je dit kunt ontdekken en je eerste
Latijnse verhaal zult lezen.
L103 LATIJN EN GRIEKS
Je vraagt je misschien af waarom we in de 21e eeuw
op het gymnasium nog zoveel tijd steken in het leren
van Latijn en (oud-)Grieks. Dat zijn nu immers dode
talen, die niet meer worden gesproken. In dit lokaal
vertellen we waarom Latijn en Grieks nog steeds
belangrijk en de moeite waard zijn. Ook kun je onze
lesboeken zien en al je vragen over de klassieke talen
en de klassieke oudheid stellen.
L105 NEDERLANDS
Heb je een smartphone bij je of kun je die even
lenen? Kom dan naar lokaal L105 en volg een interac
tieve quiz Nederlands op het smartboard! Natuurlijk
hoef je niet meteen het antwoord op alle vragen te
weten. Je leert op deze manier wat er zo al aan bod
komt bij de lessen Nederlands: niet alleen spelling
en ontleden, maar ook woordenschat, gedichten en
romans. Uiteraard krijg je uitleg bij de antwoorden.
Heb je geen smartphone, maar je vriend/vriendin/
familielid wel? Dan kun je ook met zijn tweeën één
telefoon gebruiken. Kijk op de klok voor het lokaal
voor de begintijden. Als de deur gesloten is, moet je
even wachten op de volgende ronde, want er kunnen
maximaal dertig mensen in het lokaal.
L106 NEDERLANDS
In dit lokaal kun je alles vragen over de lessen Neder
lands in klas I tot en met klas VI. De leraren leggen je
uit wat het verschil is tussen het vak Nederlands op
het gymnasium en op een scholengemeenschap, ze
vertellen je of je veel huiswerk krijgt of niet. Je kunt
de boeken inkijken die we gebruiken (schoolboeken
en leesboeken) en je kunt bladeren in lesmateriaal.
Ook kun je bladeren in de leeslijsten die we gebrui
ken voor jeugdliteratuur en voor de literatuur in de
hogere klassen.
L109 SCHEIKUNDE
Bij scheikunde worden vandaag minilesjes gegeven.
We starten elke les zodra het lokaal vol is. Op de deur
hangt daarom een klok. Hierop kun je zien wanneer
de deur weer opengaat voor een volgende les. In de
les ga je als een echte leerling van onze school zelf
allerlei kleurstoffen maken. Dit doe je door steeds
twee andere stoffen bij elkaar te voegen. Dit is een
practicum dat je normaal gesproken in klas IV doet.
Tijdens de les lopen er een aantal leerlingen van
onze school rond om je te helpen.

L111 NATUURKUNDE
Natuurkunde gaat over elektriciteit, magnetisme,
krachten, licht, geluid enz. Kom bij ons langs om
zelf te experimenteren met verschillende opstellin
gen of doe de natuurkundequiz. Graag tot ziens in
lokaal L111.
L112 BIOLOGIE
Heb je ooit zelf door een microscoop gekeken of
een echt hart bestudeerd. Nee? Kom dan in het
biologielokaal kijken. Er zijn allerlei leuke practica
die je zelf mag doen. Het is een doorlopend pro
gramma, dus het maakt niet uit hoe laat je komt.
L113 HET BÈTALAB
In de voormalige aula van het Haganum is het hart
van de bètavakken gehuisvest, het bètalab. Het
bètalab is de ruimte voor klassikale praktijklessen,
zelfstandig onderzoek en het Museum Anatomicum
Haganum. Het Museum Anatomicum Haganum
is de grootste natuurwetenschappelijke onderwijs
collectie in Nederland. Het onderhoud aan deze
collectie wordt uitgevoerd door leerlingen, de
junior conservatoren, als vrijdagmiddagactiviteit.
Naast klassikale praktijklessen biedt het bètalab
ruimte voor zelfstandig onderzoek. Voor
verschillende vakken in verschillende leerjaren
kunnen leerlingen zelfstandig of in groepsver
band onderzoek uitvoeren. Indien nodig zijn de
Technisch Onderwijs Assistenten aanwezig voor
begeleiding en ondersteuning.
Leerlingen uit klas VI demonstreren hun profiel
werkstuk (een examenopdracht). Maar er is meer
te zien: als je naast de lessen meer uitdaging zoekt,
kun je meedoen aan een plusproject. Zo kun je
bijvoorbeeld leren ontwerpen met de 3D-printer of
een app zelf bouwen. In het bètalab vertellen we je
er graag meer over!
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L110 PROGRAMMEREN
EN FIRST LEGO LEAGUE
Op het Haganum zijn op vrijdag de meeste lessen
om 14.10 uur afgelopen. Maar elke vrijdag komt er
een groep leerlingen, voornamelijk van klas I en II,
samen om te leren programmeren. Ze werken met
arduino, een programmeerbaar platform waar je
bijvoorbeeld robots mee kunt maken. Ook is er een
groep die meedoet aan de First Lego League. Kom
langs in lokaal L110 om te kijken wat we het afgelo
pen jaar allemaal hebben geleerd en gemaakt!

L201 ECONOMIE
In lokaal 201 kun je kijken naar een serie ‘vlogs’
gemaakt door derdeklasleerlingen. Hun video
verhalen gaan over een bedrijf uit de omgeving.
Ook staan enkele leerlingen klaar met zelfgebak
ken taart tegen een schappelijke prijs.
L202 GSA
Op het Haganum hebben we een Gender and
Sexuality Aliance (GSA). De GSA is een groep
scholieren die vindt dat iedereen op school de
vrijheid heeft te kunnen zijn wie ze zijn zonder zich
daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden.
De leden van deze groep organiseren onder
andere de jaarlijkse viering van de Paarse Vrijdag.
Daarnaast komt minister Ollongren (Binnenlandse
Zaken) binnenkort, op uitnodiging van de GSA, op
het Haganum een lezing houden.
L203 AARDRIJKSKUNDE
In dit lokaal kun je de lesboeken inzien die we bij
aardrijkskunde gebruiken en voor eventuele vragen
kun je bij de aanwezige docenten terecht. Ook kun
je er een puzzel maken waarbij je met behulp van
de Bosatlas een aantal vragen oplost die een beeld
geven van waar je je bij dit vak mee bezig houdt.
L204 GESCHIEDENIS
In dit lokaal krijg je informatie over het vak geschie
denis en kun je het lesmateriaal dat wij gebruiken
inkijken. Ook is er een multimediale presentatie
te zien.
L205 DECANAAT
Leerlingen worden vanaf klas III gestimuleerd om
zelf na te denken over waar ze goed in zijn, wat ze
interessant vinden, hoe ze in elkaar zitten is en wat
hun ambities zijn. Ook worden ze uitgedaagd om
zich te oriënteren op wat er allemaal mogelijk is op
het gebied van studie en werk. Zo organiseren we
onder andere een studiefestival en een beroepen
speeddate. Leerlingen worden in een vroegtijdig
stadium geattendeerd op de mogelijkheid van
studeren in het buitenland.
L205 EXCELLENTPROGRAMMA’S
Voor leerlingen die iets extra’s aankunnen en willen
bestaat de mogelijkheid om aan verdiepings
programma’s mee te doen. Voor klas I, II en III
zijn er plusprojecten. Vanaf klas IV zijn er allerlei
mogelijkheden buiten de school zoals Pre-Univer
sity en Pre-University classes, Math & Science en
Junior TU-Delft. Leerlingen kunnen ook vanaf klas
IV deelnemen aan het Honours Programma.

L206 DE BOND EN DE LEERLINGENRAAD
De Bond van Haagse Gymnasiasten is de leerlingen
vereniging van het Haganum. Deze doet veel voor
de leerlingen, zoals organisatie schoolfeesten (door
Vivat), sport (Sportraad), meehelpen met techniek,
theaterproducties en culturele avonden (Theater
techniek Ploeg) of zelf zingen of spelen op een
culturele avond (Culturele Avond Commissie). Schrijf
je graag, dan is onze schoolkrant de Spec misschien
wat voor je (Spec is kort voor ‘Spectemur agendo’.
Dit betekent: ‘laten wij opvallen door onze daden’).
Ben je benieuwd naar hoe de Bond werkt, hoe je lid
wordt, hoe je meedoet aan de activiteiten en wat je
zelf kunt betekenen? Kom naar lokaal 206.
Naast de Bond heeft het Haganum een leerlin
genraad. Daarin zitten verkozen leerlingen die
met de schoolleiding mee mogen praten over het
schoolbeleid.
L207 EN L208 WISKUNDE
Wiskunde, de mysteries en raadsels van getallen en
figuren, werd door de oude Grieken al heel belangrijk
gevonden. In de wiskundegang van onze school vind
je enkele wiskundige uitdagingen, waaronder een
Kahoot!-quiz (ongeveer elk kwartier). Kun jij deze
‘challenges’ maken? Dan verdien je een stempel op
de stempelkaart die je hebt gekregen. Bij drie of
meer stempels win je een prijs die meteen handig is
voor je wiskundelessen volgend jaar!
L209 PROGRAMMEREN
In klas I leer je Micro:Bits programmeren. Dit zijn
minicomputers met verrassend veel mogelijkheden.
De leukste en creatiefste Micro:Bit-creaties van
leerlingen uit de huidige klas I worden door henzelf
tentoongesteld.
L210 CHINEES
Je kunt je bij ons opgeven voor lessen Chinees, die
op vrijwillige basis na schooltijd worden gegeven
door een ervaren leerkracht van Chinese afkomst.
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Dit is een programma van de Stichting het
Zelfstandige Gymnasium, waarbij leerlingen van
klas IV tot en met klas VI werken aan een zelf
gekozen en bedacht project. Voor leerlingen van
klas V organiseert het Haganum in samenwerking
met het HML, het Maerlant Lyceum en het Dalton
Den Haag de Masterclass, drie dagen waarop door
samenwerkende docenten van deze scholen een
programma wordt gevolgd dat uitdaging biedt.
We stimuleren ook deelname aan Olympiades en
vertaalwedstrijden. Wil je hier meer over weten?
Kom dan langs in dit lokaal.

EXAMENZOLDER EN
LECTOR STUDIEBEGELEIDING
Op de zolder worden de schoolexamens en het
centraal eindexamen afgenomen, maar na schooltijd
wordt hier huiswerkbegeleiding gegeven door
Lector. Zij kunnen je hier meer over vertellen.

www.haganum.nl

