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Museum Anatomicum Haganum   

Eleonora Franssen en Wessel de Kok

Het Museum Anatomicum Haganum (MAH) wordt onderhouden door een 
groep leerlingen, de leerling-conservatoren. De leerling-conservatoren zitten 
in verschillende jaren en komen iedere vrijdagmiddag bijeen. Ze onderhou-
den de collectie van preparaten van de school die te zien is in het bèta-lab. 
Daarnaast voeren ze proeven uit die een aanvulling vormen op de stof die in 
de les wordt behandeld. Ten slotte assisteren zij de TOA’s (Technische Onder-
wijs Assistenten) bij de sciencedagen van klas 1. 
Het bijzondere aan het MAH is dat het een grote en vooral mooie collectie 
heeft van dieren op sterk water, opgezette dieren, microscopische prepa-
raten, posters, oude instrumenten en skeletten. Het is heel bijzonder dat 
een school dat heeft en bij het MAH kun je veel leren door deze preparaten 
te bestuderen. Het is ook heel leuk dat je in het MAH je proeven kan doen 
om dingen te onderzoeken waarin jij geïnteresseerd bent. En natuurlijk, het 
allerbelangrijkste, het is ook altijd heel gezellig. 
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leerling zijn of haar talent aan de school kan laten zien. Zo’n avond geeft 
toch wat extra’s aan de school en geeft wat meer intimiteit tussen de leer-
lingen ook. Ik zit inmiddels al heel wat jaar in de commissie van de Culturele 
Avond en kan je met zekerheid zeggen dat de leerlingen van het Haganum 
met ouders en leraren 3x per jaar volop zitten te genieten van de Culturele 
Avond.
Ik hoop jullie over een of twee jaar ook op de planken te zien of anders in 
het publiek te zien! Veel plezier op de open dag en succes met het kiezen 
van je middelbare school!

Sportraad

Wij zijn Rosalie Prins en Charlotte van Stratum uit de 4de van Haganum, de 
praeses en vice praeses van de sportraad dit jaar.
Je zou natuurlijk kunnen denken, op Haganum is toch iedereen alleen maar 
aan het leren? Dat is niet zo! Als sportraad zorgen wij ervoor dat de Haga-
num’ers een pauze kunnen nemen door te sporten en dat zoveel mogelijk 
leerlingen kunnen meedoen aan sportieve activiteiten.
 
De sportraad bestaat uit acht sportieve leerlingen uit verschillende jaarlagen, 
die goed zijn in dingen organiseren en het leuk vinden om toernooien te 
begeleiden.
Wij organiseren zelf als leerlingen toernooien hier op school, denk daarbij 
vooral aan de op Haganum welbekende toernooien zoals voetbal-, hockey- 
en het hakobaltoernooi, met natuurlijk leuke prijzen! ;)
Niet alleen binnen school, maar ook buiten school zijn wij actief. Zo organise-
ren wij uitstapjes naar de Uithof of het Tikibad.
 
Wat de sportraad zo leuk maakt is dat je naast de gebruikelijke taken, ook 
nieuwe mensen leert kennen uit andere jaarlagen. Door vele (gezellige) 
vergaderingen zijn we zijn een hechte groep.
 
We hopen je volgend jaar in de gangen en tijdens de sportieve activiteiten 
op school te zien!

Kusjes, 

de sportraad

GSA

Heey toekomstige Haganummers,

Mijn naam is Chiraze Louhichi en inmiddels zit ik alweer in de vijfde klas. 
Hoewel het deze vijf jaar hard werken is geweest, heb ik gelukkig ook nog 
genoeg tijd om andere dingen te doen. Zo ben ik bijvoorbeeld lid van de GSA 
van het Haganum.

Nou kan ik me heel goed voorstellen dat je niet weet wat de GSA is. GSA 
staat voor Gender and Sexuality Alliance, oftewel, een groep leerlingen die 
zich inzet om de positie van lhbt+’ers (lesbiënnes, homoseksuelen, biseksue-
len, transgenders en alle anderen die niet heteroseksueel of cis gender zijn) 
in onze maatschappij, maar vooral op onze school, te verbeteren. Dit doen 
we door voorlichtingen te regelen, in gesprek te gaan met leerlingen en ver-
schillende dagen te organiseren om aandacht te vragen voor de discriminatie 
van lhbt+’ers.

Je vraagt je misschien af hoe wij dit dan doen. We komen één of twee keer 
per maand samen om te vergaderen en de organisatie van de hiervoor 
genoemde activiteiten te regelen. Deze vergaderingen zijn altijd heel erg 
gezellig, met leerlingen die zich betrokken voelen en die zich graag willen 
inzetten voor een betere school. We zouden het trouwens ook erg leuk 
vinden om volgend jaar ook nog een paar van jullie te verwelkomen!

Tot volgend jaar!

Culturele avond

Kira Geheniau 5B

Lieve leerlingen van groep 7 en 8, Wat leuk dat jullie een kijkje hebben 
genomen op het Haganum! Ik denk dat ik voor veel Haganum-leerlingen 
spreek als ik zeg dat het Haganum niet zomaar een middelbare school is met 
lessen en pauze enzovoorts, maar ook veel leuke dingen buiten de standaard 
schooldingen heeft! Zo ook de Culturele Avond. De Culturele Avond is een 
avond op school die ongeveer 3x per jaar wordt georganiseerd en waar elke 
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Debatclub

Jules Webbink en Olivia Nijsse
 
He achtste groepers! Op onze school heb je allerlei soorten clubjes, waar-
onder natuurlijk een debatclub. De debatclub is opgericht met het doel om 
leerlingen te betrekken bij de debatcultuur van het Haganum. In tegenstel-
ling tot de verschillende MUN’s debatteren wij in het Nederlands. Bij de 
debatclub leer je hoe je jouw kennis en argumenten in kan zetten om een 
ander te overtuigen; het gaat dus niet altijd om ‘jouw gelijk halen’. In de 
debatclub zitten leerlingen uit alle jaarlagen, die een variërende ervaring 
hebben met debatteren. De gezelligheid is in de debatclub minstens zo 
belangrijk als het debatteren zelf! Ook doen we regelmatig mee aan 
wedstrijden in het hele land, op deze tripjes leer je weer nieuwe mensen 
kennen, super leuk!
 
Wil jij meer leren over de debatclub? Kom even langs, dan vertellen we je 
meer over hoe wij te werk gaan. Ook kan je meedoen aan een proefdebat! 

Vivat   

Lilith van der Stelt

De Vivat is onze feestcommissie hier op school. We organiseren per jaar 
drie feesten, namelijk een overdrachtsfeest, een gala en een eindfeest. In 
de Vivat zitten 6 leerlingen. Als je in de Vivat zit, bepaal je onder andere de 
locatie, de muziek en het thema. 
Ook mogen we met de Vivat de klassen rond met sinterklaas. Hierbij gaat 
een van de leden verkleed als sint en de rest als pietjes. Sommige leerlingen 
komen op schoot van de sint en iedereen krijgt pepernoten. Tijdens Valentijn 
regelen wij de rozenactie waarbij leerlingen naar elkaar rozen kunnen sturen. 
Een van de sfeervolste weken op school moet ook wel de campagneweek 
zijn. Om in de Vivat te komen moet je een week lang campagne voeren en 
deze afsluiten met een act voor de hele school. Daarna kunnen de leerlingen 
stemmen op de leerling(en) die ze graag als hun vertegenwoordiging willen 
hebben in de Vivat. Op het overdrachtsfeest wordt dan bekend gemaakt wie 
het geworden zijn.
Het leuke aan de Vivat ligt in het feit dat je het feest zelf mag vormgeven. 
Je kan als leerling natuurlijk goed inschatten wat andere leerlingen willen 
op hun feesten. Verder is de campagneweek een ervaring die je altijd bij zal 
blijven.
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Dungeons and Dragons

Simon de Haas

Iedere vrijdagmiddag komen leerlingen van twee tot vier bij elkaar om Dun-
geons and Dragons (D&D). D&D is een tabletop roleplaying game. 
Makkelijker gezegd betekent het dat het niet alleen een bordspel is, maar 
ook een middel om je creativiteit te tonen en een avontuur met je vrienden 
te beleven.
Bij D&D gaat het dus om creativiteit. Maak je eigen karakter: ontwerp zijn 
ras, zijn achtergrond en nog veel meer. Speel je eigen karakter in een avon-
tuur samen met je vrienden. Het speelt zich af in een enorme fantasie-
wereld, dus er zijn enorm veel mogelijkheden van welk verhaal je gaat 
beleven. Het kan gaan over grotten onderzoeken, monsters verslaan of 
mysteries oplossen. Je eigen fantasie bepaalt de loop van het verhaal.
Maar misschien wil jij wel liever zelf de baas zijn van het verhaal. De spelers 
begeleiden, maar het hun ook moeilijk maken. Speel zelf de elven, dwergen 
en goblins, maar ook de dappere ridders en vriendelijke stedelingen. Dan is 
de rol van Dungeon Master (DM) meer geschikt voor jou. Maar de rol van 
DM is een moeilijke taak, dus misschien is het handiger om te beginnen als 
speler, en zo de regels te leren kennen.
Ik hoop dat jij geïnteresseerd bent in D&D en alvast veel speelplezier!

Lego League

Adhemar Emmink

Op school hebben we, naast programmeren voor de eerste klas, ook een 
extra programmeeractiviteit: de First Lego League. Elke vrijdag na het zesde 
uur (14:10) komen we 2 uur bij elkaar om hieraan te werken. Als team bereid 
je je voor op de Lego Leaguefinale, die bestaat uit verschillende onderdelen. 
Om op deze dag voor te bereiden werk je samen met andere jaargenoten, 
doe je onderzoek en programmeer je en bouw je een robot van Lego Mind-
storms. Dit is een erg leuke extra activiteit als je gemotiveerd bent, van 
robots houdt, meer jaargenoten wilt leren kennen en wilt leren samen-
werken.
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Theathertechniek   

Julia Jedrzejowska

Hey lezers!

Ik ben Julia en ik zit in de derde klas. Al vanaf de eerste klas zit ik bij de 
theatertechniek van onze school en ik vind het nog steeds superleuk! Wat de 
theatertechniek doet is erg verschillend. Wat wel standaard is, is het regelen 
van de techniek van de culturele avonden, die drie keer per jaar plaats-
vinden. Leerlingen laten hun talenten zien op het podium en wij als theater-
technici regelen de opbouw van het podium en alles wat met het geluid en 
licht te maken heeft. Daarnaast bezoeken we ook voorstellingen en volgen 
we cursussen waardoor we nog meer te weten komen over hoe alles eruit 
ziet achter de schermen van een theater tijdens een serieuze voorstelling. Ik 
heb hele leuke mensen leren kennen en ben blij dat ik door de theatertech-
niek een andere kant van voorstellingen zie. Onze groep bestaat uit leer-
lingen uit alle klassen, dus je kan er al bij komen als je volgend jaar bij ons op 
school zit!
Succes met je schoolkeuze en hopelijk tot volgend jaar!
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Model United Nations
 
Esther Wit

Bij een MUN speel je de Verenigde Naties na (UN) na. Hierbij doe je alsof je 
een land vertegenwoordigt, bijvoorbeeld China of Brazilië. Tijdens de MUN 
ga je dan in jouw ‘committee’ (een groep van mensen die allemaal een land 
vertegenwoordigen) debatteren in het Engels over problemen die in de 
wereld spelen, bijvoorbeeld over klimaatverandering. Gezamenlijk probeer 
je om dan een oplossing te verzinnen.  
Bij een MUN komen er altijd allerlei mensen uit allerlei verschillende landen, 
waardoor je ook nieuwe mensen (uit het buitenland) leert kennen.
Onze school heeft zelfs een eigen MUN, de HagaMUN. Deze wordt georga-
niseerd door de leerlingen zelf en elk jaar doen ook veel leerlingen van onze 
school mee.
Verder kan je gedurende het jaar ook aan MUN’s op andere scholen mee-
doen. Ook een ontzettend leuke (en heel bekende) MUN waar je aan mee 
kan doen is de THIMUN. Deze is in het World Forum in Den Haag en hier 
doen 3000 leerlingen van over de hele wereld aan mee.  En last but not least 
kan je ook meegaan op de buitenlandse MUN-reis met bestemmingen zoals 
Istanbul, Porto en Athene.
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