


Een bijzondere school

Volgend jaar ga je naar een nieuwe school! Als je een  
vwo-advies hebt, kom je misschien wel naar het Haganum.  
In deze gids willen we je graag meer vertellen over onze 
school en laten zien wat het Haganum zo bijzonder maakt.

Sfeer
Als je onze school binnenstapt, voel je gelijk de bijzondere sfeer. Het gebouw valt  
natuurlijk op en wij vinden dat prachtig, maar de leerlingen bepalen de sfeer. Elke leerling 
kan op het Haganum zichzelf zijn en wordt geaccepteerd zoals hij of zij is. Eigen meningen 
en afwijkende ideeën mogen er altijd zijn. Graag zelfs! Je kunt eruitzien zoals je wilt en dat 
is wat de leerlingen en ouders zo waarderen. Iedereen hoort erbij. 





“Met Chromebooks  
is er in de les  
veel meer mogelijk.”

Gymnasiaal  
onderwijs



Nieuwsgierig zijn, kritisch denken, daar wisten ze in de oudheid alles van.  

De manier van denken en de taal van toen - het Grieks en Latijn - vormen 

dan ook een belangrijke basis voor de wereld van nu. Naast de klassieke 

talen, krijg je op het Haganum alle vakken die horen bij een vwo-opleiding. 

Zowel in de lessen als daarbuiten staan we midden in het hier en nu.

Welkom
Iedereen die nieuwsgierig is en open staat om veel te leren is bij ons welkom.  
We verwachten best wat van onze leerlingen, maar leren moet ook leuk zijn en er  
moet tijd overblijven voor bijvoorbeeld sport, muziek, vrienden en vriendinnen. 



Eigen Chromebooks
We leren uit boeken en iedere leerling heeft een eigen  
Chromebook. We vinden het belangrijk dat je leert  
samenwerken én dat je zelf de diepte in kunt duiken.  
We besteden veel aandacht aan kunst, cultuur en wetenschap 
en aan de uitdagingen van deze tijd zoals klimaat en milieu. 

Leraren
Onze leraren zijn echte experts die het leuk vinden om samen 
met jou over al deze onderwerpen te leren. Vaak hebben ze 
zelf gymnasium gedaan, een paar zelfs op het Haganum.





Voel je  
thuis op het  
Haganum

“Nadat je op kamp bent  
geweest wordt  
school eigenlijk leuker”.



Voel je  
thuis op het  
Haganum

Om goed te kunnen leren moet je je op je gemak voelen op school.  

Voordat de zomervakantie  is begonnen maak je al kennis met je mentor  

en met je klas. Ook maak je kennis met de juniormentoren. Zo leer je snel 

iedereen kennen! Als je eenmaal bij ons op school begonnen bent, ga je na 

drie weken met je klas op kamp naar Ermelo. Tijdens het kamp leer je elkaar 

echt kennen en word je ingewijd in de geheimen van de school. De meeste 

klassen blijven twee tot drie jaar bij elkaar in de onderbouw, daarom vinden 

we een goede sfeer in de klas belangrijk.

Mentoren
Alle docenten zullen jou helpen als het om hun vak gaat. Maar wat doet dan een mentor?  
Je mentor is eigenlijk je coach: je mentor helpt je op weg op school je kunt altijd bij hem 
of haar terecht. De mentor houdt samen met jou je schoolprestaties bij en stimuleert je 
na te denken over je eigen leerproces. Samen met de klas organiseert de mentor ook nog 
eens allerlei extra activiteiten zoals een uitje met de klas en de jaarafsluiting.  



Juniormentoren
De mentor krijgt hulp van juniormentoren. Dat zijn twee  
leerlingen uit de vijfde klas die precies weten hoe alles werkt 
op het Haganum. Ze trekken het hele jaar op met jou en  
je klas.

Extra ondersteuning
Soms is het zo dat je meer hulp nodig hebt dan de docent of 
de mentor je kan bieden. Dat kan zijn omdat je moeite hebt 
met leren, bang bent om slechte cijfers te halen of omdat je 
niet lekker in je vel zit. De mentor bespreekt dan met jou en 
je ouders of je extra hulp of begeleiding nodig hebt. Dit kan 
bijvoorbeeld betekenen dat je een tijdje huiswerkbegeleiding 
volgt, of taal-en rekenondersteuning krijgt.



Tutoren
Tutoren dat zijn bovenbouw-
leerlingen die je kunt vragen 
om jou een poosje met een vak 
te helpen. Misschien wil jij zelf 
later, als je in een hogere klas 
zit ook wel tutor worden!  



Samenwerken,  
vakken en projecten
Op het Haganum heb je ieder lesuur een ander vak volgens het lesrooster. 

Op je rooster in de brugklas staan Nederlands, Engels, Frans, wiskunde,  

aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, muziek, drama, cultuurbeschouwing, 

beeldende vorming, lichamelijke opvoeding (LO), Latijn en Grieks. 

Eigen vaklokalen
Veel vakken hebben hun eigen vaklokaal en als je even zelf, of met een groepje samen  
wil werken, kan je terecht in onze mediatheek. Biologie, en later ook natuur- en  
scheikunde wordt vaak gegeven in ons eigen laboratorium: het bèta-lab. Daar kun je  
allerlei experimenten doen. De kunstvakken hebben ook hun eigen vaklokaal.  
LO doe je in onze eigen gymzaal of lekker buiten op het veld. 
 



Projecten
Tussen de gewone lesweken door,  
zijn er gedurende het jaar projecten met 
veel aandacht voor onderzoek, kunst en 
cultuur. Hierin komen de verschillende 
vakken samen en leer je op een andere 
manier dan tijdens de gewone les. 

Je gaat op excursie, je werkt veel samen, 
je leert je mening vormen en debatte-
ren. De Haganumweek, de week voor de 
kerstvakantie, staat in het teken van dit 
soort projecten voor alle jaarlagen en 
dan bruist de school van de activiteiten. 
Elk jaar een fantastische week! 



Talentvolle  
leerlingen

“Er is genoeg uitdaging,  
je hoeft je niet te vervelen.”



Op het Haganum willen we je graag uitdagen: met leuke extra’s, naast de 

standaard lessen en projecten. Zo hoef je je niet te vervelen en kan je het 

beste uit jezelf halen!

Kangoeroewedstrijd en Olympiades
Alle leerlingen van klas 1 en 2 doen mee aan de landelijke Kangoeroewedstrijd waarbij je 
ingewikkelde wiskundepuzzels oplost. En in de bovenbouw kun je deelnemen aan allerlei
Olympiades.

Begaafdencoaching
De meeste leerlingen worden door ons onderwijs voldoende uitgedaagd, maar dat geldt 
niet voor iedereen. Misschien heb je nog meer behoefte aan verdieping of verbreding.  
De begaafdencoaches bedenken hiervoor uitdagende programma’s op maat. Als je een 
hoge intelligentie hebt, betekent dit trouwens niet altijd dat schoolwerk je gemakkelijk 
afgaat. Misschien heb je op de basisschool niet goed ‘leren leren’ omdat je alles  
gelijk kon onthouden of word je niet door iedereen goed begrepen. Ook dan kan een  
begaafdencoach je begeleiden. 



Honours Program van de gymnasia (HPG)
De zelfstandig gymnasia hebben met elkaar een programma ontwikkeld waarin  
gemotiveerde leerlingen gedurende twee jaar, onder begeleiding van een docent, hun 
eigen onderzoek kunnen doen of een mooi project kunnen opzetten. Afgelopen jaren 
zagen we leerlingen websites ontwikkelen, stripverhalen schrijven en nieuwe producten 
uitvinden.

Internationaal erkende taalcertificaten
Op het Haganum kun je voor de moderne vreemde talen taalcertificaten halen.  
Voor Duits zijn dit de Goethe examens, voor Frans de DELF-examens en voor Engels het  
Cambridge-examen. Deze certificaten kun je nodig hebben om later aan buitenlandse  
universiteiten te gaan studeren.

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 in de bovenbouw verschillende programma’s aan  
die universiteiten volgen.





“Voor mij was de Franse  
uitwisseling het  
hoogtepunt van het jaar.”

Wereldburgers



We zijn een internationaal georiënteerde school. Veel leerlingen spreken van 

huis uit meerdere talen vloeiend. Ook gaan we een aantal keer met elkaar op 

reis. Daarnaast hebben we nog allerlei reizen binnen Europa waarvoor je  

je vrijwillig kunt inschrijven.

Sommige leerlingen kiezen ervoor om tijdens hun schoolcarrière deel te nemen aan een 
uitwisseling. Je logeert kortere of langere tijd bij een gastgezin in Frankrijk of Duitsland, 
volgt lessen en werkt samen aan een project. De partnerschool komt in datzelfde jaar ook 
bij ons in Den Haag op bezoek en dan ontvang jij één van hen bij jou thuis.

In de derde klas bezoek je de stad Trier in Duitsland en ga je klimmen en abseilen in de 
Ardennen. Je brengt een bezoek aan het oude amfitheater van Trier en doet opdrachten 
voor wiskunde en aardrijkskunde. Zo’n reis is niet alleen sportief en leerzaam, maar ook 
heel erg leuk!



Rome en Griekenland
Als je gymnasium doet, heb je in de  
onderbouw Latijn en Grieks. In de  
bovenbouw doe je in één of beide vakken 
examen. Je leert lezen en schrijven zoals  
de Grieken en Romeinen dat vroeger deden. 
Maar je leert ook over hoe ze leefden,  
welke verhalen ze elkaar vertelden en over 
de kunst die ze maakten. 

Dat je in de vijfde klas met je klasgenoten  
op reis mag naar Rome of Griekenland  
vormt het hoogtepunt van je schooltijd op 
het Haganum. Je bezoekt allerlei beroemde 
gebouwen en plaatsen die in de lessen  
voorbij zijn gekomen.  





Actieve  
leerlingen

“Er wordt ècht geluisterd 
naar wat leerlingen  
belangrijk vinden.”



Actieve  
leerlingen

De leerlingen op het Haganum bepalen de sfeer, dat schreven we al.  

Maar niet alleen de sfeer. Leerlingen leveren op allerlei manieren een actieve 

bijdrage aan het onderwijs. Door mee te denken, mee te praten en mee te 

organiseren. Zo maken we samen het Haganum.

Klassenvertegenwoordiger

In iedere klas zijn twee leerlingen klassenvertegenwoordiger. Als er iets georganiseerd 
moet worden in de klas, nemen zij het voortouw. De leerlingen in de klas bepalen samen 
wie er klassenvertegenwoordiger mag worden.

Meepraten: de leerlingenraad

De leerlingenraad overlegt een aantal keer per jaar met de schoolleiding over belangrijke 
onderwerpen zoals de inrichting van het gebouw, toetsen, excursies en activiteiten,  
kortom: over alles wat met het schoolleven van de leerlingen te maken heeft.

Meedoen

Heel veel activiteiten op het Haganum worden georganiseerd door leerlingen. Misschien 
wil jij hier ook wel aan meedoen? Je leest ze op de volgende bladzijde.



Activiteiten
Er zijn naast de gewone lessen en projecten op het Haganum veel verschillende  
activiteiten, zoals de debatclub, Dungeons en Dragons, Levend Latijn en Chinees.  
Die activiteiten tellen dan wel niet mee voor je rapport, maar zijn wél leerzaam en 
leuk op een andere manier. Daarom doen veel leerlingen hieraan mee. Hierbij een 
greep uit het aanbod.

Model United Nations (MUN)

Een MUN is een conferentie waarbij de Verenigde Naties worden nagebootst en iedereen 
met elkaar in het Engels debatteert. Er komen leerlingen vanuit de hele wereld naar ons 
gebouw. Elk jaar organiseren leerlingen op het Haganum zelf een eigen Model United 
Nations: HagaMUN.

De Schoolkrant

De schoolkrantcommissie komt tweemaal per jaar met een schoolkrant of een podcast, 
waar elke leerling naar uitkijkt, vooral vanwege de roddelrubriek…



Toneel, theater en techniek

Veel van onze leerlingen houden van toneel en theater. We bieden dan ook het vak drama 
aan als eindexamenvak en we bezoeken samen voorstellingen. Elk jaar hebben wij een grote 
toneelvoorstelling met zang en muziek waarvoor iedereen auditie kan doen. Als je niet op  
de planken wil staan, maar techniek leuk vindt, kan je bij de theatertechniekcommissie. 
Je bedient dan het licht en geluid bij verschillende voorstellingen en culturele avonden.

De Sportraad

Elk jaar heb je één of meerdere sportdagen voor iedere jaarlaag. De Sportraad bestaat uit 
leerlingen en helpt ieder jaar de gymdocenten met het organiseren van sporttoernooien  
en sportdagen.

Vivat

Onze feestcommissie Vivat pakt drie keer per jaar groots uit met een schoolfeest.
De verkiezingen voor Vivat zijn jaarlijks een spektakel. Leerlingen die gekozen willen  
worden, verspreiden posters door de school met hun naam en verkleden zich bijzonder  
en hopen dat zíj dat jaar gekozen zullen worden door hun schoolgenoten.



Schoolorkest

Het Haganum heeft een groot schoolorkest en als je een instrument bespeelt, 
mag je meedoen. Het orkest is voor iedereen: beginners en gevorderden uit de 
eerste tot de zesde klas. Het orkest repeteert iedere vrijdagmiddag en treedt 
regelmatig op. Ook bezoekt het orkest concerten in Den Haag en omstreken en 
doet het ieder jaar mee met het Orkestival in het Concertgebouw van Amsterdam.  
Aan het einde van het schooljaar is er het orkestkamp.

Culturele avonden

Wil je op de planken staan, dan kun je meedoen aan de culturele avonden,  
die een paar keer in het jaar worden georganiseerd. Klassiek of pop, zingen  
of toneel, je kunt er je kunsten vertonen. De culturele avonden worden  
georganiseerd door de leerlingen van de culturele avondcommissie.



Meer weten en aanmelden

Is je nieuwsgierigheid gewekt en 
wil je nog meer weten? Lang niet 
alles staat namelijk in dit boekje. 
Kom dan in ieder geval naar onze 
open dag en bekijk onze website, 
haganum.nl. Daar vind je nog veel 
meer informatie over de school  
en filmpjes. Ook kan je daar lezen 
hoe je je voor onze school kunt 
aanmelden.



Kom langs!
Je bent van harte welkom bij ons.

Op de Open Dag op  
zaterdag 5 februari 2022  
van 09.30-13.00 u.

Op één van de kennismakingmiddagen in  
februari voor een les en een rondleiding.  
Je kunt je hiervoor aanmelden via haganum.nl 
onder groep 8 of door ons te bellen.

Voor ouders is er een speciale voorlichtings-
avond op woensdag 2 februari 2021.  
Deze begint om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur 
is de inloop.

Gymnasium Haganum ligt centraal  
en is eenvoudig met de fiets en het 
openbaar vervoer te bereiken.  
Buslijn 214, tramlijn 16 en de Randstad- 
rail 3 stoppen op loopafstand van  
de school. Er is een bewaakte  
fietsenstalling en zeer beperkte  
parkeergelegenheid voor auto’s.

Laan van Meerdervoort 57  

2617 AG Den Haag 

070 346 9243

haganum@haganum.nl


