Maak kennis met
jouw toekomst

Een bijzondere school
met een geweldige sfeer

Nieuwsgierige, kritisch denkende en innovatieve wereldburgers, die

klaar zijn voor de toekomst: dat is waar we op het Gymnasium Haganum

samen met onze leerlingen naar streven. Op het Haganum stimuleren we
de intellectuele en persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen, zowel
in de les als daarbuiten. Actieve, betrokken en bevlogen docenten
zorgen ervoor dat leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen,

maar ook dat ze zich thuis voelen op school en zich vormen tot jonge
wereldburgers met een open blik naar de wereld om hen heen.

De sfeer

Stap binnen in de school en je voelt dat er iets bijzonders leeft. Ruim 600
jaar geschiedenis in een prachtig gebouw. Maar het zijn vooral de

leerlingen die de sfeer bepalen. Uit alle richtingen van Den Haag komen
de leerlingen naar onze school en samen vormen zij een internationale
en hechte groep. Alleen al door de contacten met elkaar leren onze

leerlingen die vaardigheden en kennis die zij nodig hebben in de huidige
en toekomstige samenleving. Elke leerling kan op het Haganum zichzelf
zijn en wordt geaccepteerd zoals hij of zij is. Eigen meningen en

afwijkende ideeën mogen altijd. Graag zelfs! Je kunt eruit zien zoals je

wilt en dat is wat de leerlingen (en ouders) zo waarderen. Niemand valt
buiten de groep en er heerst een warme en open sfeer.

Traditie en modern

Argumenteren en kritisch leren denken, daar wisten de Grieken en

Romeinen alles van af. De denkwijzen en de taal van toen, het Grieks
en Latijn, vormen dan ook een belangrijke basis in ons onderwijs en

tegelijkertijd staan we midden in de moderne tijd. Zowel in de lessen
als daarbuiten besteden we veel aandacht aan debat, cultuur,
programmeren, klimaat en milieu.

Dit jaar hebben leerlingen uit klas 1, 2 en 4 een eigen chromebook
gehuurd of gekocht en komend jaar volgen de andere leerjaren.

Leerlingen houden daarnaast hun boeken, maar ICT biedt docenten
goede mogelijkheden om te differentiëren en voor leerlingen is het
veel gemakkelijker om samen te werken aan opdrachten.

Docenten

Veel van onze docenten hebben zelf op het gymnasium gezeten en
kunnen goed inschatten wat leerlingen aankunnen. Vrijwel al onze
docenten zijn universitair geschoold.

Samenwerken en projecten

Wij werken met vaste roosters en de bekende vaklessen. Daarnaast hebben

wij in elk jaar grote vakoverstijgende projecten waarin vooral veel aandacht
is voor het doen van onderzoek. Zo beginnen we al in klas 1 met scienceopdrachten, in klas 2 met een profielwerkstuk-light, hebben we in klas 3
een project over duurzaamheid, in klas 4 over de kledingindustrie en in

klas 5 over het Interbellum. In de Haganumweek, de week voor de kerstvakantie zijn er geen normale lessen en komen al deze projecten samen.

Activiteiten

Er wordt bij ons hard gewerkt, maar het Haganum is ook een school waar veel
leuke activiteiten plaatsvinden:

Schoolorkest
Het Haganum heeft een groot schoolorkest en als je een instrument bespeelt of wilt

leren bespelen, kun je meedoen. Het orkest repeteert iedere vrijdagmiddag en treedt
regelmatig op.

Model United Nations (MUN) en debat
We hebben een actieve debatclub die meedoet aan allerlei debatwedstrijden. Daar-

naast doen veel leerlingen mee aan allerlei MUN’s. Een MUN is een conferentie waarbij de Verenigde Naties worden nagebootst en iedereen in het Engels debatteert. Elk

jaar organiseren leerlingen zelf een eigen HagaMUN en komen er leerlingen van over
de hele wereld debatteren in ons gebouw.

Toneel en theater
Veel van onze leerlingen houden van toneel en theater. We bieden dan ook het vak

drama aan als eindexamenvak en er worden onder begeleiding van docenten regel-

matig toneelvoorstellingen bezocht. Elk jaar hebben wij een grote toneelvoorstelling
met zang en muziek waarvoor iedereen auditie kan doen.

Wereldburgers
De school organiseert allerlei reizen die aansluiten bij het lesprogramma.

De belangrijkste reis is de Rome- en Griekenlandreis in klas 5. Deze reis wordt

in de lessen goed voorbereid en is voor veel leerlingen het hoogtepunt van hun
schooltijd op het Haganum, omdat zij de gebouwen nu in het echt zien en

omdat het heel erg leuk is om met z’n allen op reis te gaan. In klas 3 is er een
reis naar Duitsland en dan hebben we nog allerlei reizen binnen Europa
waarvoor je je vrijwillig in kunt schrijven.

Talentvolle leerlingen

Het Haganum heeft een aantrekkelijk en uitgebreid programma voor

iedereen en ook voor leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdaging.

Kangoeroewedstrijd en Olympiades
Alle leerlingen van klas 1 tot en met 3 doen mee aan de landelijke

Kangoeroewedstrijd waarbij je ingewikkelde wiskundepuzzels oplost.
In de bovenbouw kun je deelnemen aan allerlei Olympiades.

Pre-University, Pre-classes en Junior TU-Delft
Het Haganum werkt samen met de Universiteiten van Leiden en Delft.
Leerlingen met hoge cijfers kunnen na een selectie verschillende
programma’s aan de universiteit volgen.

Honours Programma van de gymnasia (HPG)
De zelfstandige gymnasia hebben met elkaar een programma ontwikkeld

waarin gemotiveerde leerlingen gedurende twee jaar, onder begeleiding van een
docent, hun eigen onderzoek kunnen doen. Vooral het eigen ontwikkelproces
is hierbij van belang.

Internationaal erkende taalcertificaten
We bieden leerlingen de mogelijkheid om voor de moderne vreemde talen

taalcertificaten te halen. Voor Duits zijn dit de Goethe-examens, voor Frans

de DELF-examens en voor Engels het Cambridge-examen. Deze certificaten
kunnen je toegang verlenen tot buitenlandse universiteiten.

Actieve leerlingen

Op allerlei manieren leveren leerlingen een bijdrage aan de school en
dat maakt het Haganum bijzonder.

Leerlingenraad
Er is een actieve Leerlingenraad die een aantal malen per jaar met

de schoolleiding overleg heeft over belangrijke onderwerpen voor

alle leerlingen, zoals de toetsen, de reizen, de excursies, het klimaat
binnen het gebouw.

Referentiegroepen
Elk leerjaar heeft een referentiegroep waarin twee leerlingen per klas
zitten. De afdelingsleiders overleggen regelmatig met de referentiegroepen over zaken die het leerjaar betreffen, bijvoorbeeld hoe zij

bepaalde activiteiten in de voorgaande periode ervaren hebben, het
toetsrooster of andere bijzonderheden van het leerjaar.

De Bond
De Bond van Haagse Gymnasiasten is onze leerlingenvereniging.
Onder de Bond vallen:

•D
 e Sportraad die jaarlijks sporttoernooien helpt organiseren.
•D
 e Spec, onze schoolkrantcommissie, die twee maal per jaar

met een schoolkrant komt waar elke leerling naar uitkijkt, vooral
vanwege de roddelrubriek.

•V
 ivat, de feestcommissie, die drie keer per jaar groots uitpakt
met een schoolfeest. De verkiezingen voor Vivat zijn jaarlijks
een spektakel.

•D
 e Theatertechniekcommissie die ondersteuning verleent bij de

toneelvoorstelling en culturele avonden. De leden ervan worden door
professionals uit het vak geschoold.

• De Culturele Avondcommissie die minstens twee keer per jaar een
fantastische culturele avond organiseert waar klassieke muziek
wordt afgewisseld door rap en goocheltrucs.

Vrijdagmiddagactiviteiten
Elke vrijdagmiddag kunnen leerlingen schaken, meedoen aan

de Dungeons and Dragons competitie, levend Latijn spreken of
programmeren voor de Lego League.

Toelating en
introductieperiode

Om bij ons op school te kunnen beginnen, heb je een vwo-advies nodig
van de basisschool. Wij verwachten best wat van onze leerlingen, maar
leren moet ook leuk zijn en er moet tijd overblijven voor bijvoorbeeld

sociale contacten, sport en muziek. Iedereen die nieuwsgierig is en open
staat om veel te leren en het beste in zichzelf te ontdekken, is bij ons
welkom.

Als je bent toegelaten op het Haganum ontvang je een uitnodiging voor
een kennismakingsmiddag die nog voor de zomervakantie gehouden

wordt. Je leert dan alvast je mentor kennen en je toekomstige klasgenoten.
Ook maak je kennis met de junior-mentoren. Dit zijn leerlingen uit

klas 5 die de mentor ondersteunen bij allerlei activiteiten. Elke klas heeft er
twee. Na de vakantie zijn de gezichten bekend en maak je kennis met alle
docenten van de verschillende vakken. Natuurlijk is de overgang van

basis- naar voortgezet onderwijs best groot en is het wennen op een

nieuwe school. Mentoren en vakdocenten begrijpen dat en willen je graag
helpen. Daar komt bij dat fouten maken helemaal niet erg is.

In de tweede week hebben alle eersteklassers de klassieke dag met

workshops die te maken hebben met het leven in een Romeinse stad,

zoals gladiatorengevechten, etentjes, wandschilderingen maken en het
ontcijferen van Latijnse graffiti.

In de derde week ga je met alle eerste klassen drie dagen op

introductiekamp. Tijdens het kamp leer je je medeleerlingen, junior-

mentoren, mentoren en docenten kennen. Daarnaast word je ingewijd
in de ‘geheimen’ van de school.

Leerlingbegeleiding

Niet alleen superslimme natuurtalenten die graag zelfstandig werken
kunnen terecht op het Haganum. Ook degenen die net een beetje

meer sturing en zorg nodig hebben, komen bij ons tot hun recht. Alle
leerlingen hebben een eigen mentor die kan bijsturen als dat nodig

is, maar ook een oogje in het zeil houdt als alles gewoon goed gaat.

Sommigen hebben wat extra hulp nodig van een vakdocent of willen

hun huiswerk beter leren plannen en soms zorgen de omstandigheden
ervoor dat je meer ondersteuning nodig hebt. Ook dan staan wij voor
je klaar, met deskundige mensen die je opnieuw vertrouwen geven in
jezelf en je eigen leerprestaties. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat

een leerling een tijdje huiswerkbegeleiding volgt, of meedoet aan een
cursus plannen.

Ouders

Wij vinden het contact met ouders heel belangrijk en daarom verwachten
wij van ouders dat zij naar de kennismakingsmiddagen en –avonden

komen. Via de klassenouders weten wij wat er speelt onder de ouders.
Veel ouders ondersteunen ons in de mediatheek, kantine en bij

projecten. Daar zijn we erg blij mee. Voor geïnteresseerde ouders

organiseren wij jaarlijks drukbezochte cursussen klassieke talen en
cultuur en huiswerkbegeleiding.

Kom langs!

Je bent van harte welkom bij ons:

• Op de Open Dag op zaterdag 25 januari 2020
van 9.30-13.00 uur.

• Op een van de kennismakingsmiddagen in februari voor

een les en een rondleiding. Je kunt je hiervoor aanmelden
via de website www.haganum.nl onder groep 8 of door
te bellen: 070 346 9243

• Speciaal voor ouders is er een Voorlichtingsavond op

woensdag 22 januari 2020, die begint om 20.00 uur.

Laan van Meerdervoort 57
2517 AG Den Haag
070 346 9243
haganum@haganum.nl

Het Haganum is eenvoudig te bereiken met het openbaar

vervoer. Buslijnen 20 en 24, tramlijn 16 en Randstadrail 3

stoppen op loopafstand van de school. Er is een bewaakte
fietsenstalling; maar voor auto’s is parkeren in de buurt
heel lastig.

