
een geweldige school
met een bijzondere sfeer





Een belangrijke keuze
Als leerling van groep 8 ga je binnenkort op zoek 
naar een nieuwe school. Dat is spannend, leuk en 
best moeilijk. 
Je bent gewend aan de basisschool waar je heel 
wat jaren hebt doorgebracht en gaat nu kiezen 
voor een school die je nog niet echt kent. Waar 
let je op? Het belangrijkst is dat je kiest voor een 
school waar jij je thuis voelt, een school die bij je 
past. 
Natuurlijk is het ook belangrijk dat die school 
aansluit bij het niveau waarop je leert, dat de 
leerlingen die er zitten je aanspreken en dat de 
grootte van de school je bevalt. Allemaal zaken 
die je de komende tijd gaat uitvinden. 
In deze folder en op onze website geven we een 
beeld van het Gymnasium Haganum. 
Een geweldige school met een bijzondere sfeer.

Echt een school voor jou!
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SCHOOLKLIMAAT

Het Haganum is een 
school met een warme 
sfeer, waar leerlingen 
zichzelf mogen zijn en 
waar we elkaars mening 
respecteren. We streven 
naar een brede vorming 
van onze leerlingen  
en daarom verwachten  
we een actieve bijdrage  
aan het schoolleven,  
dus ook aan activiteiten  
als reizen, culturele 
uitstapjes en sport.  
Het Haganum is met 
zo’n 800 leerlingen 
een betrekkelijk kleine 
school waar iedereen 
elkaar kent.  
Dit geeft een veilige en 
vertrouwde sfeer.

Een zelfstandig 
gymnasium
Het Gymnasium Haganum is een zelfstandig 
gymnasium. Ons onderwijs is van een hoge  
kwaliteit wat blijkt uit de goede examenresultaten  
en het succes in het vervolgonderwijs.  
Een gymnasiumopleiding is niet alleen een 
vwo-opleiding met klassieke talen, maar een  
opleiding die als doel heeft de leerlingen zich 
breed te laten ontwikkelen.

Meer dan klassieke talen
Door de kennis die je opdoet over het oude 
Griekenland en Rome leer je meer over onze 
beschaving en door de kennis van het Latijn en 
Grieks is het gemakkelijker om moderne talen te 
leren en te begrijpen. Je wordt bij ons bovendien 
uitgedaagd om te debatteren, onderzoek te doen 
en kritisch te leren denken. Daarnaast krijg je 
natuurlijk les in dezelfde vakken die op andere 
vwo-scholen worden gegeven. 



Proefles
Als je geïnteresseerd bent of meer wilt weten  
over de klassieke talen, geef je dan op voor een 
proefles en rondleiding door de school. Aan de 
achterzijde van deze brochure staat hoe je je 
hiervoor kunt inschrijven. 

Science
In de eerste klas volg je de bèta-vakken wiskunde 
en biologie en zijn er sciencedagen. Het Haganum  
heeft als Universumschool en Jet-Netschool 
(Jongeren en Technologie Netwerk Nederland) een 
uitgebreid bèta-programma. Je doet actief mee 
aan allerlei projecten en activiteiten die ervoor 
zorgen dat je een goed beeld krijgt van wat bèta 
inhoudt en wat voor werk je met een bèta-oplei-
ding kunt gaan doen. 

Zo kun je zelf onderzoek doen, krijg je gast-
lessen van mensen van buiten de school over 
bijvoorbeeld DNA en interview je mensen uit de 
bèta-praktijk. We hebben een prachtig bèta-lab 
waar allerlei proeven en practica worden gedaan. 

Vakoverstijgende projecten
In de tweede klas hebben wij het eerste grote 
onderzoek, waarbij je in groepen werkt en veel 
ruimte krijgt om met je eigen onderzoeksvraag 
aan de slag te gaan.
In de derde klas hebben wij het project ‘Olie in 
Oman’, een project dat is opgezet, samen met het 
bedrijfsleven. Er hoort een bedrijfsbezoek bij en 
je wordt door deskundigen begeleid. Het project 
sluit je af met een presentatie in het Engels.

Naast deze projecten zijn er kleinere vakoverstij-
gende projecten in de verschillende leerlagen. 
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HAGANUMWEEK

De laatste week voor  
de kerstvakantie hebben 
wij de Haganumweek. 
Dit is een week vol  
met excursies, vakover-
stijgende projecten, 
practica, cultuur en 
sport. Ook buiten deze 
week gebeurt er veel op 
cultureel gebied, maar 
dan vooral buiten de 
lessen.

Talentvolle leerlingen 
Het Haganum heeft een aantrekkelijk en uitgebreid 
keuzeprogramma voor leerlingen die behoefte 
hebben aan meer uitdaging. Hieronder tref je een 
aantal van die mogelijkheden aan.

Kangoeroewedstrijd en Olympiades
Bij wiskunde doen alle leerlingen van klas I tot en 
met III mee aan de Kangoeroewedstrijd, waarbij je 
allerlei uitdagende sommen maakt. In de boven-
bouw kun je deelnemen aan Olympiades.  
De beste leerlingen komen in de landelijke of 
zelfs internationale finale. Olympiades zijn er 
voor zowel de moderne als de klassieke talen, 
maar ook voor andere vakken zoals biologie en 
natuurkunde.

Pre-University, LAPP-top en Junior TU Delft
Het Haganum heeft een samenwerkingsverband 
met de Universiteit van Leiden en Delft. Leerlingen  
uit de bovenbouw met hoge cijfers kunnen na een 
selectie verschillende programma’s volgen.



Masterclasses
Om leerlingen zo veel mogelijk uitdaging te  
bieden, hebben wij samen met drie andere  
Haagse scholen, het project Masterclass.  
Gemotiveerde leerlingen volgen drie dagen op 
een van de deelnemende scholen speciaal voor 
hen ontworpen lessen op het gebied van politiek, 
kunst, science en filosofie.

Internationaal erkende taalcertificaten
We bieden leerlingen de mogelijkheid om voor de 
moderne vreemde talen taalcertificaten te halen. 
Voor Duits gaat het om de Goethe-examens, 
voor Frans om de DELF-examens en voor Engels 
betreft het de Cambridge-examens. Met deze 
certificaten op zak vergroot je je kansen op de 
internationale arbeidsmarkt. Het helpt ook als je 
wilt studeren in het buitenland, omdat deze certi-
ficaten internationaal erkend zijn.

Tevens hebben we Chinese les, buiten het rooster 
om.

Talentvolle
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Toelating

Om naar het Gymnasium Haganum te gaan,  
heb je een vwo-advies van de basisschool nodig, 
nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen en  
plezier in leren en lezen.  
Nadat je je hebt aangemeld, word je uitgenodigd 
voor een kennismakingsgesprek. Voor de school-
kosten verwijzen we naar de site.

De leerlingen

De leerlingen op het Haganum hebben over  
het algemeen een vergelijkbare motivatie en 
belangstelling. Onze leerlingen komen van heel 
verschillende scholen uit allerlei wijken uit Den 
Haag en omstreken, een van de aantrekkelijke 
kanten van het Haganum.

De docenten

Veel docenten op onze school hebben zelf op het 
gymnasium gezeten en kunnen goed inschatten 
wat de leerlingen aankunnen. In de eerste klas 
krijg je een vaste mentor. Daarnaast heeft iedere 
klas twee juniormentoren. Dit zijn leerlingen uit 



de vijfde klas, die de mentor ondersteunen bij 
allerlei activiteiten. Natuurlijk is de overgang van 
basis- naar voortgezet onderwijs best groot en is 
het vaak even wennen op je nieuwe school. 
De mentoren en de docenten staan daarom altijd 
klaar om te helpen als je iets niet snapt of als een 
vak niet zo goed gaat. Wij vinden dat je fouten  
mag maken, want je leert misschien wel het 
meest als je zelf ontdekt hoe het niet moet.

De ouders

Wij vinden het contact met ouders heel belangrijk 
en daarom verwachten we ook dat ouders komen 
op kennismakingsmiddagen en -avonden. Via de 
klassenouders weten wij wat er speelt onder de 
ouders. We hebben veel ouders die ons ondersteu-
nen in de mediatheek, schoolkantine, bij projecten 
en daar zijn we erg blij mee. Voor geïnteresseerde 
ouders organiseren wij een cursus klassieke talen 
en cultuur en een cursus huiswerkbegeleiding.

Het gebouw

Onze school zit in een monumentaal gebouw met 
een torentje. Je gaat door een echte poort naar 
binnen. In de hal vallen meteen de beelden uit 
de Oudheid op, die zo karakteristiek zijn voor 
de sfeer en uitstraling van onze school. In het 
gebouw wordt echter modern onderwijs gegeven. 
Zo beschikken alle lokalen over moderne audio-
visuele middelen, is er een grote mediatheek met 
stilteruimtes waar je rustig kunt lezen en studeren,  
hebben wij veel laptops en is er een bèta-labora-
torium, waar je proeven kunt uitvoeren.



Leerlingbegeleiding
Iedere klas heeft een eigen mentor; een docent  
van wie je ook les krijgt. De mentor is jouw eerste 
aanspreekpunt. Tijdens het mentoruur besteedt hij  
aandacht aan de sfeer in de klas, de onderlinge 
verhouding en de schoolregels op het Haganum.  
Natuurlijk geeft hij ook informatie over het  
bijhouden van je Haganumagenda, huiswerk-
planning en werkwijze. De mentor houdt samen 
met jou je schoolvorderingen bij en stimuleert  
je na te denken over je eigen leerproces. Samen 
met de klas organiseert de mentor ook allerlei 
extra activiteiten zoals een Sinterklaasviering, een 
jaarafsluiting.

De eerste klas
Als je bent toegelaten tot het Haganum, ontvang 
je een uitnodiging voor een kennismakings-
middag. Deze wordt nog voor de zomervakantie 
gehouden. Je leert alvast je mentor, de junior-
mentoren en je toekomstige klasgenoten kennen. 
Na de vakantie begin je in de eerste klas. Iedereen 
volgt hetzelfde programma.



Introductieweken
In de tweede week hebben alle eersteklassers  
de klassieke dag met workshops die te maken 
hebben met het leven in een Romeinse stad. Als 
echte Romein kun je Romeinse wandschilderingen 
maken, krijg je les in een echte gladiatorenschool, 
of wat dacht je van het ontcijferen van Latijnse 
graffiti? 
In de derde week ga je met het hele eerste jaar 
drie dagen op introductiekamp. Tijdens het 
kamp leer je je medeleerlingen, juniormentoren, 
mentoren en docenten kennen. Daarnaast word je 
‘ingewijd’ in de geheimen van de school. 

Extra ondersteuning
Soms is het zo, dat je meer hulp nodig hebt dan 
de docent of de klassenmentor 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.

Leerling-
begeleiding



De activiteiten
Natuurlijk wordt er op het Haganum hard gewerkt,  
maar het is ook een school waar veel leuke activi-
teiten plaatsvinden.

Schoolorkest
Het Haganum heeft het grootste schoolorkest van 
Nederland. Als je een instrument bespeelt of wilt 
leren bespelen, kun je je aansluiten bij het Jeugd-
orkest Haganum. Het orkest repeteert iedere 
vrijdag na schooltijd. Er zijn regelmatig concerten 
binnen en buiten de school. Het orkest sluit het 
schooljaar jaarlijks af met een orkestkamp.

Musical
Vrijwel alle leerlingen spelen een aantal keer  
tijdens hun schoolcarrière mee in de school-
musical, meestal in een bekend Haags theater. 
Deze musicals zijn hoogtepunten voor zowel 
leerlingen, ouders als docenten. 

Model United Nations (MUN)
Wij hebben een debatclub waar leerlingen leren 
debatteren. Een deel van hen doet mee aan de MUN  
(Model United Nations). Dit is een conferentie, 
waarbij de Verenigde Naties worden nagebootst 
en iedereen in het Engels debatteert. Ieder jaar 
gaan leerlingen uit de MUN naar het buitenland 
om met andere leerlingen te debatteren. Een keer 
per jaar organiseren wij ook een MUN op het 
Haganum en ontvangen wij leerlingen uit andere 
(Europese) landen.

Sport
De Sportraad bestaat uit leerlingen van klas III en 
hoger. Deze raad assisteert de gymdocenten en 
organiseert zelf allerlei naschoolse activiteiten, 
zoals diverse toernooien (een voetbal-, tennis-, 
basketbal- en tafeltennistoernooi), een uitje naar 
het Tikibad en een clinic golfsurfen.  



Bij de sportmiddagen treden leerlingen uit de 
Sportraad op als scheidsrechter.

Toneel en theater
Veel van onze leerlingen houden van toneel en 
theater. We bieden dan ook het vak drama aan  
als eindexamenvak. Jaarlijks voert een aantal 
leerlingen zelf een toneelstuk op in het Theater 
aan het Spui, onder leiding van de dramadocent. 
Ook bezoeken leerlingen òf op vrijwillige basis òf 
als onderdeel van hun vakken onder begeleiding 
van docenten regelmatig voorstellingen in Haagse 
theaters.

Wereldburger
We zijn een internationaal georiënteerde school. 
Alle leerlingen in klas IV nemen deel aan een uit-
wisseling. Je brengt met je klasgenoten een week 
door op een middelbare school in een andere 
Europese stad, als Berlijn, Barcelona of Milaan.  
Je logeert bij een gastgezin, volgt lessen en  
werkt samen aan een onderwijskundig project.  
De partnerschool komt in datzelfde jaar ook bij 
ons in Den Haag op bezoek en in die week ont-
vangen onze leerlingen hun gast. 

Florence en Rome
In klas V gaan alle leerlingen op een achtdaagse 
reis naar Rome of Griekenland. De reis wordt in 
de lessen goed voorbereid en is een absoluut 
hoogtepunt van je schooltijd op het Haganum! Je 
bezoekt allerlei beroemde gebouwen en plaatsen 
die in de lessen voorbij zijn gekomen. Tijdens de 
reis houden alle leerlingen op locatie een referaat 
over zo’n gebouw of plaats.

EXCURSIES

Het Haganum viert de 
Dies Natalis (verjaardag) 
van de school met een 
culturele excursiedag 
voor alle leerlingen. 
Ieder leerjaar heeft 
een eigen programma. 
Daarnaast worden voor 
alle klassen vooral in de 
Haganumweek excursies 
georganiseerd.

De 
activiteiten



Actieve leerlingen
Leerlingenraad
Het Haganum heeft een leerlingenraad van leer-
jaarvertegenwoordigers. Zij overleggen een aantal 
keren per jaar met de schoolleiding over belang-
rijke onderwerpen voor alle leerlingen zoals de 
roosters, de proefwerkweken, reizen, etcetera.

Referentiegroepen
Elk jaar heeft een referentiegroep, waarin twee 
leerlingen per klas zitten. De afdelingsleiders 
overleggen een aantal malen per jaar met de 
referentiegroepen over zaken die de leerlaag 
betreffen. 

Leerlingenvereniging
De Bond van Haagse Gymnasiasten is onze 
leerlingenvereniging. De Bond houdt toezicht op 
diverse door leerlingen georganiseerde activi-
teiten binnen de school, zoals de Sportraad, de 
schoolkrant en de feestcommissie ‘Vivat’.



Schoolkrant
De redactie van onze schoolkrant Spec bestaat 
uit ongeveer tien redactieleden uit alle leerjaren. 
Zij schrijven verhalen, boek- en muziekrecensies, 
interviewen leraren of bekende Nederlanders en 
houden je op de hoogte van ontwikkelingen in  
de school.

Feestcommissie
De feestcommissie ‘Vivat’ organiseert onder  
andere de schoolfeesten, de Sinterklaasviering,  
de Kerstactie voor een goed doel en het Kerst-
gala. De feestcommissie ‘Vivat’ wordt jaarlijks in 
een spannende verkiezingsstrijd gekozen door  
de leerlingen.

Licht- en geluid- en culturele avondcommissie
Twee keer per jaar organiseert de culturele 
avondcommissie een culturele avond met mu-
ziek, zang, dans, cabaret en toneel. De Commis-
sie Licht en Geluid verzorgt de techniek op deze 
avond.

Overige activiteiten
Er zijn nog meer activiteiten. Op vrijdagmiddag 
kun je meedoen aan activiteiten op school, zoals 
Lego-league, programmeren, sporten, schaken of 
muziek maken.

Actieve 
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www.haganum.nl

KOM LANGS!
Je bent van harte welkom bij ons op
• de Open Dag op zaterdag 3 februari 2018 

van 10.00-13.00 uur;
• op een van de kennismakingsmiddagen in  

februari voor een lesje Latijn en een rondleiding. 
Je kunt je hiervoor aanmelden via de website 
www.haganum.nl onder ‘groep 8’ of door  
contact op te nemen met de administratie:  
070 346 92 43.

 
Speciaal voor ouders is er een voorlichtingsavond 
op maandag 29 januari om 20.00 uur.
Meer informatie is te vinden op onze website: 
www.haganum.nl

Adres
Gymnasium Haganum  
Laan van Meerdervoort 57 
2517 AG Den Haag
T  070 346 92 43
E  haganum@haganum.nl

Het Haganum ligt centraal en is eenvoudig met de 
fiets, het openbaar vervoer en de auto te bereiken. 
Buslijnen 20 en 24, tramlijn 17 en Randstadrail 3  
stoppen op loopafstand van de school. Op school 
is een bewaakte fietsenstalling.


