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Wat is de Hageveld Experience?

Wanneer is de Hageveld Experience?

Tijdens de Hageveld Experience krijg je alvast een
inkijkje in onze school en in ons prachtige gebouw.
De rondleiding (dag 1), de puzzeltocht (dag 2) en het
speeddaten (dag 3) worden gegeven door onze leerlingen. Na de activiteit brengt de leerling je naar het
juiste lokaal voor een proefles in het door jou gekozen
vak. Op deze manier kun je ervaren hoe een les op
Hageveld eruit ziet.

De Hageveld Experience wordt op drie
woensdagmiddagen aangeboden:
woensdag 9 januari 2019
14.00 – 15.30 uur
woensdag 16 januari 2019
14.00 – 15.30 uur
woensdag 23 januari 2019
14.00 – 15.30 uur

Beste achtstegroeper,
Leuk, spannend, uitdagend, misschien wel een beetje
eng.....de overgang naar een nieuwe school. En je
moet dan ook nog eens kiezen naar welke school!

Wat moet je doen om mee te kunnen doen aan de
Hageveld Experience?
Ga naar:
www.hageveld.nl --> groep 8 --> Hageveld Experience

De leerlingen van onze school zullen vast en zeker
zeggen: naar Hageveld natuurlijk! Zij voelen zich
thuis bij ons. Jij misschien ook?

Daar vind je het aanmeldingsformulier.
Vanaf 23 november kun je jezelf aanmelden
voor maximaal twee van de drie
Experiencemiddagen!

Ben jij een echte nieuwsgierige leerling, kun jij naar
het vwo en wil je graag een kijkje nemen in en op Hageveld? Geef je dan op voor de Hageveld Experience!
Je kunt kiezen uit de vakken:

Hageveld:
“Atheneum op maat”

- Spaans
- Engels
- Duits
- Latijn
- wiskunde
- natuur&techniek
- scheikunde
- biologie
- aardrijkskunde
- geschiedenis
- wereldwijs
- tekenen
Er wordt één vak per middag gegeven. Vind je het
leuk om meerdere vakken (maximaal twee) te volgen,
dan kun je twee middagen kiezen.

WWW.HAGEVELD.NL

Julius klas 3:
“Gym, wiskunde en Engels zijn mijn favoriete
vakken. De docenten geven heel leuk les.”

Atheneum College Hageveld

Informatiemomenten:
Onderwijsmarkt zuid:
donderdag 22 november 2018
19.00 - 21.00 uur
in SportPlaza Groenendaal te
Heemstede
Open Dag College Hageveld:
zaterdag 2 februari 2019
08.30 – 13.00 uur
Extra informatieavond op
College Hageveld
(voor ouders en leerlingen):
maandag 4 februari 2019
19.30- 21.00 uur

Hageveld biedt modern, kwalitatief goed onderwijs
in een sfeervol monumentaal gebouw dat is gelegen
op een landgoed. De sportvelden liggen rondom de
school.
Wij bieden onze leerlingen een inspirerende werkomgeving. Onze medewerkers zetten zich voor de volle
honderd procent in om de leerlingen te stimuleren in
hun leerproces.
De sfeer die wij als school nastreven laat zich het
beste vangen in een zestal trefwoorden: vertrouwen,
ontplooiing, respect, enthousiasme, kwaliteit en
geborgenheid. Het zijn de bouwstenen van ons
atheneum.

Isa klas 5:
“Ik heb ervoor gekozen om naast Nederlands
en Engels ook de talen Latijn, Spaans, Frans
en Duits te volgen!”
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