


Voorwoord
Matthew Noteboom (klas Vl)

Hey allemaal!

Welkom op de open dag van het Gymnasium Haganum. Dit boekje is de Spec; de
schoolkrant van het Haganum. Hierin vind je normaal gesproken alle roddels, grappige
uitspraken van leraren en leuke ingezonden artikelen van leerlingen. De schoolkrant wordt
een paar keer per jaar uitgedeeld in de school en om alvast een idee te geven van hoe het
er ongeveer uitziet, hebben wij een open dag editie gemaakt, speciaal voor jullie! We hopen
in ieder geval dat jullie een leuke open dag hebben en we wensen jullie veel succes met het
maken van een schoolkeuze.

Veel liefs,
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Aan tafel met … mevrouw Maenhout
Florian Walta (klas II) en Tobya Monté (klas IV)

Wat is het leukste aan het
Ermelo-kamp?
In ieder geval de avonden; de eerste
avond is het smokkelspel en de tweede
theatersport. Ehm… ja, dat is toch wel
moeilijk kiezen, ik denk dat ik dan toch
voor de theatersport ga, wacht mijn kat
krabt heel de deur kapot. Nee, nu ik
erover nadenk vind ik toch wel echt de
avond in het theater het leukst.

Wat is het ergste dat u heeft meegemaakt op het kamp?
Ik weet nog dat iemand ooit iets door het dakraam heeft
gegooid ofzo, maar het was eigenlijk heel per ongeluk want het
was een heel lief jongetje. Ja, hij had een baksteen door het
raam gegooid. En toen meneer Koops (de conciërge) nog mee
ging was er een keer een jongetje dat ging overlopen in de
nacht en dat mocht niet en toen had meneer Koops een
enorme preek gegeven met dat hij nooit meer op reis en
uitwisseling zou mogen, waardoor dat jongetje helemaal
overstuur thuis kwam.

Wat is het leukst aan het Haganum?
De kinderen, omdat ze over het algemeen heel aardig en heel leuk zijn, ze willen graag
meewerken en leren. Ze zijn gezellig en ze komen uit allerlei gezinnen, uit allerlei landen.
Eigenlijk leer ik nog wel het meest van de kinderen.

Als u de keus had gehad, zou u het Haganum uitkiezen?
Ik heb in een zekere zin ook de keus gehad, want ik ben hier komen werken en heb zo de
school uitgekozen. Ik had wel in groep 8 dan getwijfeld of ik dit aan had gekund, dus
misschien zou ik dan wel naar een scholengemeenschap zijn gegaan. Maar ik heb nu wel
het Haganum uitgekozen en daar ben ik heel blij mee, dus dan zou ik toch ja zeggen.

Zou u uw kinderen naar het Haganum laten komen in verband met dat u hier werkt?
Ik zou ook wel benieuwd zijn hoe het op andere scholen zou gaan, zelf ben ik namelijk ook
geïnteresseerd in het onderwijs in het algemeen, dus dat zou ik ook wel leuk vinden. Qua
onderwijs zou ik ze zeker wel naar het Haganum laten komen.

Waarom bent u leraar klassieke talen geworden?
Ik heb Nederlands gestudeerd en wilde eigenlijk niet meteen gaan werken; ik vond het
studeren zo leuk dat ik klassieke talen ging studeren. Na deze studie wilde ik wel iets met
lesgeven doen, maar Nederlands lijkt me niet zo’n leuk schoolvak en klassieke talen wel,
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dus toen heb ik klassieke talen gedaan. En ik vond de schoolomgeving ook heel leuk, omdat
je allemaal collega’s met verschillende studies om je heen hebt, dus je leert ook heel veel.

Wat is de ergste taal der leraren die ooit over u is geschreven?
(We gingen even zoeken in oude Specs…) Ik heb dus blijkbaar
eens gezegd dat alle Grieken homo zijn, maar dat is ook
gewoon zo, dus ja. Ik heb ook per ongeluk iets Vlaams gezegd,
hier staat dat ik heb gezegd: “Als iemand nog een keer iets
mispeutert.” Hier heb ik gezegd: “Volgende keer dat iemand iets
niet weet ga ik slaan en ik kan harder slaan dan je denkt.” Dit
komt uit de tijd dat ik paalfitness deed en toen was ik echt heel
sterk enzo en toen zei ik dus dat soort dingen.

Wat zit er op uw ultieme broodje? Gerookte zalm met ei
Celebrity crush? Ow ja, ik ben eigenlijk helemaal niet bekend met
die straattaal enzo, is dat een bekend persoon die je leuk vindt?
Ja, precies. Oké (ze kijkt even naar haar man) Ja, dan zou ik toch
Paul McCartney zeggen, maar wel de iets jongere versie
(Maenhouts man: “Die is ouder dan je vader!”), ja, ja, die uit de
jaren 60 jaren 70 dan!
Grieks of Latijn? Grieks! Nee, dat is totaal niet moeilijk. Ik vind
Latijn natuurlijk ook leuk maar de Griekse cultuur en taal vind ik
veel mooier. En in het bijzonder Homerus!

Tien tips om de juiste middelbare school te
kiezen

Alan Tseng (klas V)

1. Kijk een beetje rond
2. Ga naar de open dagen
3. Let op de sfeer
4. Hoe groot is de school?
5. Wat voor een school is het?
6. Het gebouw
7. Hoe ver is de school van je huis?
8. Extra activiteiten/programma's
9. Maak een lijst van plussen en minnen
10. Zie je jezelf straks op die school rondlopen?
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De Haganum woordzoeker
Lara Schermer (klas lV)

E N H A A F R A S V L A T IJ N K

G F Q W N S K J P G V P A J D F

I T I S E P D Q W P O S S S H A

J O E E D E M S F S I D K R H I

T R H I T C E D O V T E E G G B

A E F W O S E F G C I N E N A A

L N A D R C E V K R A G Y I N T

K T A T IJ N B N G W C D Y P U M

E J I R T E N R S O V G K M T U

D E N H A A G A A T D I E S R I

R E S K M S F I H M A S V M N S

S T N I F E R I T H A L C A O A

D B X B E E L D E N H A L B T N

V A A S D V B N K O M T U I R M

M G T IJ N D H H A G A N U M N Y

B E E I B P I E F H I K M V R G

APPIE
DEN HAAG
GODEN
HAGANUM
SPEC

BEELDENHAL
DIES
GRIEKS
LATIJN
TORENTJE

CEDO
FIETSENSTALLING
GYMNASIUM
MAXIMA
VIVAT
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Mijn ervaringen van de brugklas
Bregje Bakker (klas l)

Als je dit leest ben je zeer waarschijnlijk een van de kinderen die nu druk bezig is met
scholen bekijken. Een jaar geleden heb ik hetzelfde gedaan. Alle scholen waren leuk,
maar bij Haganum voelde ik iets speciaals. Als ik hier op terug kijk nadat ik bijna een
jaar op het Haganum zit voel ik mij nog steeds hetzelfde. Op het Haganum is er een
positieve sfeer. Er is veel ruimte voor zelfexpressie. Anderen accepteren je zoals je
bent. Dat sprak mij meteen aan. Dit wordt mogelijk gemaakt door de attente kinderen
die op Haganum zitten. Vanuit mijn ervaring gaat iedereen goed met elkaar om en
helpt elkaar als het nodig is. Haganum klinkt nu misschien erg idyllisch, maar je moet
wel hard werken op Haganum. Ik heb in mijn omgeving rond gevraagd en de meeste
eersteklassers doen per dag ongeveer 2 uur over hun huiswerk. Sommige mensen
zouden dit vervelend vinden. Dit is alleen niet erg, omdat de stof waarover we huiswerk
maken vaak interessant is. De leraren zijn vrijwel altijd vriendelijk. Wel willen ze dat je
hun regels volgt en oplet in de les. Het leerklimaat is erg open en is er ruimte om
fouten te maken. We doen in de lessen veel verschillende activiteiten, maar na school
is er nog veel meer te doen. Zo kun je je aanmelden voor een van de vele naschoolse
activiteiten. Een paar voorbeelden hiervan zijn de debatclub, schaakclub, het
schoolorkest, Dungeons & Dragons, Levend Latijn, enzovoort! Ook worden er soms
toneelproducties georganiseerd. Ik hoop dat ik jullie hiermee op weg heb geholpen en
een beter beeld heb gegeven over hoe het is om een eersteklasser op het Haganum te
zijn.

Naar Ermelo!
Matthew Noteboom (klas Vl)

Als je voor het Haganum kiest, ga je in september op brugklaskamp naar Ermelo. Drie
dagen weg met je klas, dat is toch super leuk? In 2016 ben ik zelf op brugklaskamp geweest
en in 2021 ben ik met de huidige brugklas als begeleider weer naar Ermelo geweest. Toen ik
het terrein na vijf jaar weer opliep kwamen alle leuke herinneringen naar boven. Het is het
eerste reisje dat je met je klas maakt, en waarschijnlijk ga je het nooit vergeten.

Hoe kan je het kamp beschrijven?
In één woord; gezellig. In de derde
week van school vindt het
brugklaskamp plaats, dus je kent
elkaar wel al een beetje. In de drie
dagen leer je je vrienden nog beter
kennen doordat je veel met elkaar
bent. Je eet samen, je slaapt samen
en je doet heel veel leuke activiteiten
samen. Je leert niet alleen je
klasgenoten kennen, maar ook een
paar van je docenten,
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juniormentoren, zesdeklassers én je eigen mentor… Want die gaan natuurlijk ook mee!

Wat doe je allemaal op kamp?
In de drie dagen dat je weg bent, doe je ontzettend veel leuke verschillende dingen. Op dag
1 spelen we bosspelletjes zoals
levend stratego en ‘s avonds is er
een karaoke avond. Op de tweede
dag wordt er veel gedaan met sport
en theater. De zes beste acteurs
van elke klas worden uitgekozen en
mogen die avond in een theater hun
acteer skills laten zien, wat altijd wel
heel spannend is. Op de derde dag
moeten de koffers helaas weer
ingepakt worden, maar gelukkig ga
je die middag nog zwemmen. En
tussendoor is er natuurlijk veel vrije tijd!

Hoe ziet het terrein er uit?
Het terrein is een soort boerderij en het heeft drie kamphuizen; één groot kamphuis voor de
jongens, en twee kleinere kamphuizen voor de meisjes. Met de personen uit je kamphuis eet
en slaap je, verder ben je eigenlijk altijd met z’n allen leuke dingen aan het doen. Overal op
het terrein zijn trampolines en schommels te vinden en natuurlijk is er een mogelijkheid om
lekker een potje te voetballen. Ook zijn er een paar geiten en konijnen, het blijft natuurlijk
een boerderij ;).

En wat staat er na kamp op de planning?
Na drie dagen Ermelo moet je de volgende week toch echt weer aan de bak… Helaas, maar
ook dat hoort erbij natuurlijk. Gelukkig staan er nog veel andere leuke dingen voor klas 1 op
de planning zoals de klassieke dag, de science dagen, de Haganumweek, Dies, het
kerstontbijt en nog veel meer.
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