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Jouw  
Warm College
Jouw Warm College, dat zijn drie belangrijke 
woorden in onze visie. Jij staat bij ons op school 
centraal. Op ons ruim, groen en rustig domein 
zal je je zeker goed voelen en stomen wij je 
klaar voor hogeschool en universiteit. We 
moedigen je aan om positief, geëngageerd en 
zelfzeker in het leven te staan. We helpen je om 
over je eigen lat te springen, dagen je voortdu-
rend uit om je talenten verder te ontwikkelen en 
tillen je zo naar een hoger niveau. We coachen 
jou om met goesting te leven en levenslang te 
leren in de uitdagende 21ste eeuw!

We laten je via deze brochure alvast kennisma-
ken met onze school en we hopen je in de 
toekomst te mogen ontvangen. Wij kijken er 
alvast naar uit. Jij ook? 

Van harte welkom!

Onze troeven
 ► Talentmodules in de eerste graad: 
Taal en Media, Latijn, STEM 

 ► Uitdaging op maat in het 1ste jaar

 ► 1 of 2 uur Engels vanaf het 1ste jaar

 ► Keuzevak economie, ICT of sport in het 
2de jaar

 ► CLIL: lessen in het Engels

 ► Excellente voorbereiding op hogeschool 
en universiteit

 ► Warme en persoonlijke aanpak 

 ► Groene leeromgeving: vijver, bos, sport-
velden, buitenlessen

 ► iPads, laptops en notebooks geïnte-
greerd in de les

 ► Huisbereide warme maaltijden

 ► Gratis avondstudie tot 17.30 uur

Foto’s zonder mondmasker 
dateren van voor de corona-
maatregelen
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Talentmodules
Wil jij je talenten op een uitdagende manier 
ontdekken en ontwikkelen in een dynamische 
en innovatieve leeromgeving waar je ook met 
projecten leert? 

Dan is College Hagelstein dé school voor jou!

We bieden in de 1ste graad naast een stevig 
pakket basisvorming ook drie talentmodules 
aan:

 ►  Latijn 

 ► STEM 

 ► Taal en media

In onze talentmodules staan projectmatig en 
vakdoorbrekend werken centraal. Jouw inte-
resse en profiel bepalen jouw keuze voor Taal 
en  media, STEM of Latijn. Na de 1ste graad kan 
je nog alle richtingen uit!

“Ik voel me goed thuis op deze 
school. Mijn klas is top. We 
hebben veel leraren: voor elk 
vak één. De lessen zijn boeiend 
en het huiswerk valt goed mee! 
Het studeren is wel een pak 
moeilijker dan in de lagere 
school maar het lukt goed.”

Maarten Van Dyck, 1 STEM

“Ik ben blij dat ik voor College 
Hagelstein heb gekozen. De 
leraren geven veel uitleg als je 
iets niet begrijpt. Je kan altijd bij 
de leraar terecht.”

Sam Verwaest, 2 Taal en media

“Ik vind de school en leraren 
super. Hier moet je niet bang 
zijn om vragen te stellen of je 
mening te uiten. Ik heb ook 
leuke vrienden en meer vrijheid 
dan in de lagere school. Ik zou 
College Hagelstein aan iedereen 
aanraden want je wordt hier 
gerespecteerd om wie je bent!”

Vince Cassier, 1 Latijn
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1 of 2 uur Engels 

Engels is dé taal in de wetenschap en in interna-
tionale publicaties. We vinden het belangrijk dat 
al onze eerstejaars met een goede basis Engels 
kunnen starten. 1 of 2 uur Engels in het 1ste jaar 
is tevens een goede voorbereiding op ons 
CLIL-traject in de latere jaren. Kies je voor de 
talentmodule Taal en media, dan kies je voor 2 
uur Engels.

Keuzevak in het 2de jaar

In het 2de jaar kan je proeven van economie, 
sport of ICT, als voorbereiding op je studie-
keuze naar de hogere jaren. 

Uniek
Uitdaging op maat

Samen gaan we op zoek naar jouw uitdaging in 
de vakken Frans, wiskunde, Nederlands of 
Latijn. Je leraren begeleiden je om voortdurend 
over jouw eigen lat te springen. Tijdens de 
lessen uitdaging op maat kies je voor:

 ► Remediëren: je spijkert je basiskennis en 
vaardigheden bij.

 ► Verbreden: je verruimt je blik over het vak 
door nieuwe onderwerpen te ontdekken.

 ► Verdiepen: je zet je tanden graag in de 
allermoeilijkste opdrachten.

Lessentabel op maat

Naargelang je talentmodule en uitdaging op 
maat kan je in onze school in het eerste jaar 
kiezen voor:

 ► 4, 5 of 6 uur wiskunde

 ► 1 of 2 uur Engels

 ► 4 of 5 uur Latijn

 ► 4, 5 of 6 uur Nederlands

 ► 3, 4 of 5 uur Frans

“Op school voel ik me supergoed. Mijn klas 
is heel tof en de leraren doen hun werk 
fantastisch. Je kunt hier eigenlijk nooit 
zeggen dat je je verveelt. Studeren en 
plannen vind ik soms een beetje lastig, 
maar er staat altijd iemand voor je klaar om 
je te helpen of om over iets te praten.”

Leslie Katanga Louj, 1 Latijn
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Lessentabel 1ste leerjaar A 
Talentmodules

Latijn STEM Taal en media

Latijn: Taal en lectuur

Klassieke cultuur en ICT

STEM-wetenschappen

Programmeren en ICT

Atelier français

English in action

Creatief Nederlands

Media en ICT

4 4 4

Uitdaging op maat

Wiskunde, Nederlands, Frans of Latijn 1

Basisvorming

Wiskunde

Natuurwetenschappen

Aardrijkskunde

Techniek

4

2

2

2

Nederlands

Frans

Engels

4

3

1

Geschiedenis

Mens en samenleving

Godsdienst

1

1

2

Lichamelijke opvoeding

Beeld

Muziek

2

2

1

 ► Het volledige studieaanbod vind je op onze website www.collegehagelstein.be en op pagina 12.
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Latijn 1ste jaar
Iets voor jou?

Heb je een brede interesse en een goed geheu-
gen? Hou je veel van verhalen, taal en cultuur, 
maar ook van redeneren, verbanden leggen, 
analyseren en wiskunde? Dan ben je aan het 
goede adres in onze talentmodule Latijn. Heel 
wat woorden in het Frans (bv. ami), het Engels 
(bv. excited) en het Nederlands (bv. computer) 
zijn afgeleid van het Latijn. Termen uit de medi-
sche, de juridische en de wetenschappelijke 
wereld vinden hun oorsprong in het Latijn. Latijn 
is springlevend! 

Op het programma

Ooit al gehoord van een Augiasstal of een 
Tantaluskwelling? Binnenkort wel, want je 
bestudeert de Romeinse en Griekse cultuur en 
je legt verbanden met de maatschappij van 
vandaag. Vanaf het eerste jaar verwachten we 
een grote studiediscipline: je zal elke dag een Talentmodule Latijn 1ste jaar

Latijn: Taal en lectuur

Klassieke cultuur en ICT
4

Uitdaging op maat: 
Wiskunde, Frans, Nederlands of 
Latijn

1

aantal woordjes onder de knie moeten krijgen.  
Grammatica en woordenschat ondersteunen 
namelijk je lees- en cultuurlessen. Na je eerste 
lessen Latijn kan je al zelfstandig een kleine 
tekst lezen. 

6

“Ik ben echt superblij dat ik voor Latijn 
gekozen heb! Eerst heb ik getwijfeld, maar 
ik ben echt 200% tevreden. Het is wel een 
beetje meer werk, maar ik raad deze 
richting ZEKER aan. Ik kijk er elke zondag 
naar uit om weer naar school te gaan.”

Jade Van Lier, 1 Latijn 
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Latijn 2de jaar
Je volgt in het 2de jaar de basisoptie Klassieke 
Talen. Onze Latinisten krijgen in het tweede jaar 
een brede kijk op de wereld van economie, 
wetenschap en cultuur- en gedragsweten-
schappen in de geïntegreerde projecten ‘Aca-
demie’ en ‘Scientia’. Je pluist, met één oog op 
de iPad en het andere op het verleden, uit welke 
antieke sporen je kan terugvinden in onze 
cultuur, ons gedrag en onze portemonnee. Je 
zoekt uit of slavernij en kinderarbeid wel hele-
maal zijn afgeschaft. Je verdiept je in antieke 
architectuur: de Romeinen waren straffe ingeni-
eurs! Je zal STEM in de oudheid én nu onder-
zoeken. Je bestudeert de Romeinse oorlogstui-
gen en bouwt je eigen katapult. 

Jouw toekomst

Na de 1ste graad kan je nog alle richtingen uit: 
Voel je je thuis in Latijn, dan kan je je keuze 
verder zetten in de 2de graad in de studierich-
ting Latijn, aangevuld met een keuzepakket. Je 
kan ook één van de andere richtingen kiezen die 
we aanbieden.  
 
In de 3de graad kan je zelfs Latijn-wetenschap-
pen-wiskunde volgen, een combinatie van Latijn 
én genoeg wiskunde én wetenschappen als 
excellente voorbereiding op hogeschool en 
universiteit.

Bekijk ons volledige studieaanbod op pagina 12.

Talentmodule Latijn 2de jaar

Latijn: Taal en lectuur

Klassieke cultuur en ICT

Project: Academie en Scientia

6

Keuzevak: Sport, Economie of ICT 1

Speciaal voor jou

 ► We meten ons op de Ken-je-Klassiekenquiz. 
Vorig jaar vertegenwoordigde een team van 
Latinisten uit verschillende jaren onze school 
in de finale in Nederland. 

 ► Het 2de en 3de jaar gaan op excursie naar 
het archeologisch park in Xanten.

 ► Onze vierdejaars trekken 2 dagen naar Trier. 

 ► In de 3de graad kan je deelnemen aan de 
Latijnolympiades.

 ► We brengen een bezoek aan het Justitie- 
paleis en het Plantin-Moretusmuseum. 

 ► Regelmatig plannen we ook uitstappen naar 
toneel en opera, exclusief voor de Latinisten.
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onderzoekt bodemdiertjes en andere fauna en 
flora uit ons bos onder de microscoop. Je doet 
koolstofdioxidemetingen in de lokalen die je 
aan de hand van statistieken gaat analyseren en 
interpreteren. Je leert robots programmeren 
met Lego Mindstorms en nog veel meer.

STEM bevordert je wiskundig en wetenschap- 
pelijk denken. Je leert denken als een ingenieur. 
We hopen dat je later een wetenschappelijke 
richting inslaat en zo misschien wel voor een 
gegeerd STEM-beroep kiest. Ook de talen zijn 
in deze richting belangrijk. Heel wat weten-
schappelijke literatuur is immers in een vreemde 
taal geschreven. 

STEM 1ste jaar
Iets voor jou? 

Ben je erg geboeid door de wondere wereld 
van wiskunde en wetenschap? Keek je altijd uit 
naar de lesthema’s wetenschap en techniek in 
wereld oriëntatie? Stel je vaak vragen als: ‘Hoe 
kan dit, en waarom?’. Wil je graag veel onder-
zoeken? Dan is de talentmodule STEM geknipt 
voor jou! STEM staat voor wetenschappen 
(Science), technologie (Technology), techniek 
(Engineering) en wiskunde (Mathematics). Je 
krijgt 4 uur extra STEM-vakken, geïntegreerd in 
STEM-projecten. Ze omvatten zowel toegepaste 
wiskunde als toegepaste informatica, techniek, 
programmeren en wetenschappen.

Op het programma

Je verzamelt gegevens, analyseert en obser-
veert, denkt na, overlegt in team en stuurt je 
experiment bij. Je ontwerpt een schaakbord, 
waarbij je inzicht leert verwerven in het logisch 
denken en redeneren via schaakspelen. Je 
maakt een escape room met je klas en daagt 
een andere klas uit om te ontsnappen. Je 

Talentmodule STEM 1ste jaar

STEM-wetenschappen 
Programmeren en ICT

4

Uitdaging op maat: 
Wiskunde, Frans of Nederlands

1
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STEM 2de jaar
Je volgt in het 2de jaar de basisoptie STEM-we-
tenschappen. In de geïntegreerde STEM-projec-
ten behandelen we o.a. thema’s als water, 
3D-printen en oplosbaarheid vanuit een econo-
misch, maatschappelijk, wiskundig en technolo-
gisch standpunt. 

 ► Voor het thema water is onze vijver een goed 
aanknopingspunt. We voeren ook allerlei 
waterzuiveringsexperimenten uit.

 ► We gebruiken een 3D-printer. We bekijken 
3D-brillen en hologrammen, de wiskunde 
achter 3D en zoeken naar 3D in het dagelijkse 
leven. Misschien ontwerp en print jij wel een 
fluo-gadget om aan je fiets te hangen?

 ► Je experimenteert met drones op het 
schooldomein: met je team maak je de nodige 
berekeningen en stuur je voldoende hulpmid-
delen mee naar een groep vermiste wande-
laars. Breng jij deze spannende reddingsmis-
sie tot een goed einde?

Talentmodule STEM 2de jaar

STEM-wetenschappen

Programmeren en ICT
6

Keuzevak: Sport, Economie of ICT 1

“Ik was bang dat ik sommige vakken niet 
interessant zou vinden, maar ze maken hier 
de lessen boeiend en nu vind ik echt alles 
leuk. Ik had nooit gedacht dat ik studeren 
leuk zou vinden, maar het is een heel toffe 
richting!”

Julie Rijmenams, 1 STEM

Jouw toekomst

Na de 1ste graad STEM kan je alle kanten uit. 
Voel je je thuis in STEM, dan kan je je keuze 
verder zetten in de 2de graad. Je kan dan 
kiezen voor de studierichting Natuurweten-
schappen, aangevuld met een keuzepakket. 
Alle andere richtingen zijn ook nog mogelijk, 
behalve richtingen met Latijn.

In de 3de graad kan je kiezen voor een studie-
richting met een stevig pakket wetenschappen 
of STEM zoals Informatica en communicatiewe-
tenschappen of Wetenschappen - wiskunde als 
excellente voorbereiding op hoger onderwijs en 
universiteit. 
 
Bekijk ons volledige studieaanbod op pagina 12.
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Taal en media 
1ste jaar
Iets voor jou?

Heb je feeling voor talen en ben je erg creatief 
met taal? Hou je van toneel, film, lezen, cultuur 
en actualiteit? Wil je je graag verdiepen in 
nieuwe media, ook sociale media? Kriebelt het 
als we je vertellen dat je zelf met filmpjes, iPads, 
Pinterest, Storybird, Facebook en allerlei andere 
apps aan de slag mag gaan? Dan is onze talent-
module Taal en media écht iets voor jou. 

Op het programma

Je speelt toneel, blogt of mailt in de drie moge-
lijke talen: je maakt een family tree online waarin 
je je familie voorstelt op een creatieve manier. 
Je maakt een webpagina over onze school en je 
blogt in het Engels over je ‘tiny happy things’. In 
het Frans mag je je dan weer uitleven op een 
instagrampagina. Je kijkt Franse films en speelt 
je favoriete scène na. In het project Nederlands 
maak je een eigen prentenboek (met Storybird) 
en een griezelverhaal (met Writereader) en 
leest het voor aan kleutertjes.

Talentmodule Taal en media 1ste jaar

Atelier français

English in action

Creatief Nederlands

Media en ICT

4

Uitdaging op maat:  
Wiskunde, Frans of Nederlands

1

In deze talentmodule staan spreken, lezen, 
schrijven en luisteren in het Nederlands, Frans 
én Engels centraal. Ook taalkundige en culturele 
onderzoeksvragen komen aan bod. Kiezen voor 
Taal en media betekent dat je 2 uur Engels 
krijgt in het 1ste jaar en 3 uur Engels in het 2de 
jaar.

10



Taal en media 
2de jaar
Je volgt in het 2de jaar de basisoptie Moderne 
talen - wetenschappen. Je proeft dus ook van 
de nodige wetenschappen. We zetten de 
interactieve projecten van het 1ste jaar verder. 
Een greep uit het programma:

 ► Je gaat op zoek naar ‘taalfauwtjes’ in het 
dagelijkse leven. Je neemt foto’s, plaatst ze 
op de klasinstagram, verbetert ze en presen-
teert alles met Prezi. 

 ► Je stelt jezelf voor aan de hand van een 
pinterestboard. 

 ► Je vlogt in het Frans en maakt een promo-
filmpje over de school. 

 ► Het boek of de film? Je leest ‘De Bijzondere 
kinderen van Mevr. Peregrine’ en vergelijkt 
het met de film. 

 ► Tijdens de kerstperiode maak je optische 
kerstillusies.

Talentmodule Taal en media 2de jaar

Atelier français

English in action

Creatief Nederlands

Media en ICT

4

Wetenschappen 2

Keuzevak: Sport, Economie of ICT 1

Jouw toekomst

Na de 1ste graad Taal en media kan je nog alle 
kanten uit. Voel je je thuis in Taal en media, dan 
kan je je keuze verder zetten in de 2de graad. 
Je kan dan bijvoorbeeld kiezen voor de studie-
richting Moderne Talen, aangevuld met een 
keuzepakket. Alle andere studierichtingen zijn 
ook nog mogelijk, behalve Latijn.

In de 3de graad kan je kiezen voor een studie-
richting met een sterk pakket talen en/of com-
municatie zoals bijvoorbeeld Taal- en communi-
catiewetenschappen of Informatica- en 
communicatiewetenschappen. Deze richtingen 
zijn een excellente voorbereiding op hoge-
school en universiteit. Iets voor jou? Bekijk ons 
volledige studieaanbod op pagina 12.
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“Ik koos voor Taal en media omdat ik graag 
bezig ben met talen. De combinatie van 
Engels, Nederlands en Frans met ICT is 
boeiend. We maakten in het Frans een 
uitnodiging. De school is eerder 
kleinschalig en daardoor voel ik me nooit 
verloren.”

Roos Vernimme, 2 Taal en media



Hogeschool en universiteit

3de graad

Bedrijfswetenschappen*

Economie - Moderne talen

Economie - Wiskunde

Informatica- en communicatiewetenschappen

Taal- en communicatiewetenschappen* 

Latijn - Moderne talen

Latijn - Wetenschappen

Latijn - Wiskunde

Latijn - Wetenschappen - Wiskunde

Wetenschappen - Moderne talen

Wetenschappen - Wiskunde

2de graad

Bedrijfswetenschappen

Economische wetenschappen

Latijn

Moderne talen*

Natuurwetenschappen
 

Naargelang je studierichting kan je in de 2de graad ook kiezen voor een extra pakket talen, sport, STEM, ... 

 

1ste graad

Talentmodule Latijn Talentmodule STEM Talentmodule Taal en media

Studieaanbod
Vanaf 2021-2022

* 
in

 a
an

vr
aa

g

Meer weten?

Scan deze QR-code om het volledige studieaanbod  
en onze lessentabellen te bekijken.
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CLIL
Een extra uitdaging, die vind je zeker in CLIL: 
Content Language Integrated Learning. Dit is 
een werkvorm waarbij de leraar als instructietaal 
een vreemde taal gebruikt. Je kiest vrijwillig 
voor een CLIL-traject. We bieden dezelfde 
vakken ook nog in het Nederlands aan, als je 
niet voor CLIL kiest. De evaluatie gebeurt 
inhoudelijk op vakkennis, niet op de kennis van 
de vreemde taal. In College Hagelstein kan je 
kiezen uit het volgende aanbod:

 ► 2de jaar: muziek in het Engels

 ► 3de jaar: informatica in het Engels

 ► 4de jaar: aardrijkskunde in het Engels

 ► 5de jaar: biologie in het Engels

De voordelen van een CLIL-vak zijn eindeloos: 

 ► Je verbetert je communicatieve vaardighe-
den in de aangeboden vreemde taal.

 ► Je hebt meer spreekdurf in de vreemde taal.

 ► Het wakkert je doorzettingsvermogen aan.

 ► Je doet extra je best om de nieuwe informa-
tie te begrijpen: je beide hersenhelften wor-
den aan het werk gezet. Je neemt de infor-
matie beter op.

 ► Je durft meer vragen te stellen. 

 ► Het is een extra troef voor latere hogere 
studies (bijvoorbeeld voor internationale 
uitwisselingen) én op de arbeidsmarkt. 

“Bij deze zou ik graag melden dat ik de 
CLIL-lessen fantastisch vind! Je leert 
goed Engels en je mag zoveel vragen 
stellen als je wilt. De leerkracht is top en 
helpt ons altijd. Ik ben zelf niet zo goed 
in Engels. Daarom koos ik voor CLIL. Ik 
heb al zeer veel bijgeleerd”

Joppe Goris, 2 STEM  

“CLIL is leuk om te volgen en nuttig om 
bijvoorbeeld Engelse termen bij te leren. 
De meeste termen in Informatica komen 
ook uit het Engels. Het is niet per se 
moeilijker, want een beetje Nederlands 
gebruiken mag. Een gemiste kans als je 
niet voor CLIL kiest!”

Milla en Uma, 3 Wetenschappen-sport 
 
“Het is een heel fijne ervaring om een 
vak als aardrijkskunde in een andere taal 
te krijgen. Ook mijn Engels gaat erop 
vooruit! Ik raad de optie CLIL aan omdat 
het een unieke kans is.”

Jurre De Vries, 4 Wetenschappen-STEM 

“Biologie in het Engels is niet alleen een 
uitdaging maar ook een enorm voordeel 
voor latere wetenschappelijke studies in 
het Engels. Het geeft leerlingen die wat 
minder vertrouwd zijn met de taal een 
kans om hun Engels te verbeteren in een 
vertrouwde omgeving.”

Jelle Feihle,  
6 Latijn-wetenschappen-wiskunde

Wist je dat ... 
al onze leerlingen uit het 2de en 3de jaar 
dit jaar  in het CLIL-traject gestapt zijn? 
CLIL is razend populair op College 
Hagelstein!
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Ontmoetings-
dagen
De eerste schooldagen 
in Merkenveld
Elk jaar trekken we begin september op ont-
moetingsdagen naar Merkenveld, nabij Brugge. 
Je maakt er nieuwe vrienden op een leuke 
manier.Je krijgt studietips en via sport en spel 
bekijk je je leraren daarna door een andere bril. 
Dit schooljaar gingen onze ontmoetingsdagen 
er een beetje anders aan toe: voor de gelegen-
heid ging het avontuur door bij ons op school 
en dat natuurlijk helemaal coronaveilig. 

“Ik had meteen een goed gevoel over deze 
school. Na de eerste dagen had ik al meteen 
veel vrienden gemaakt. Mijn klas is mijn 
tweede thuis en mijn klastitularis is erg tof en 
grappig. Het is wel meer studeren dan in de 
lagere school, maar ze begeleiden ons er heel 
goed bij. Ik raad iedereen College Hagelstein 
aan want je voelt je hier meteen thuis en 
iedereen zal altijd voor je klaar staan.”

Monica Vandenberghe, 1 Latijn 

“Ik vind onze school tof én leerrijk. Ik dacht 
wel dat ik leuke lessen ging krijgen maar ik 
dacht ook dat ik eenzaam zou zijn: dat laat 
College Hagelstein niet toe! Op korte tijd 
maak je hier vrienden.”

Rune Broeckhoven, 1 STEM 

Ook benieuwd?

Scan deze QR-code om foto’s 
van de ontmoetingsdagen van 
vorig schooljaar te bekijken!
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Elke leerling 
klaar voor de 
digitale  
toekomst!
Laptops en iPads  
geïntegreerd in de lessen
Op College Hagelstein leren we je 21ste-eeuwse 
vaardigheden aan die belangrijk zijn in onze 
innovatieve en snel evoluerende maatschappij. 
Denk maar aan mediawijsheid, flexibiliteit en 
ICT-vaardigheden die intussen onmisbaar 
geworden zijn. Wij bereiden je voor op de 
digitale toekomst door laptops en iPads te 
integreren in bijna al onze lessen. Als leerling 
leer je op een correcte manier een laptop of 
iPad in te zetten als leermiddel. Je ontdekt zo 
ook je eigen leerstijl: leer ik beter uit mijn 
handboek, noteer ik beter op papier of op de 
computer? In de 1ste graad zal je nog werken 
met toestellen van de school. De school onder-
zoekt de mogelijkheid om in de toekomst elke 
leerling met een eigen laptop te laten werken. 

Mediawijsheid

We bereiden onze leerlingen voor op en leren 
ze functioneren in een maatschappij waar 
(sociale) media alomtegenwoordig zijn. We 
brengen onze leerlingen etiquette, waarden en 
normen bij omtrent het gebruik van digitale 
(sociale) media. We besteden hierbij graag 
aandacht aan het sociale aspect (pesten, sex-
ting enz.). We leren hen op een positieve manier 
omgaan met media en wijzen hen op de moge-
lijke gevaren ervan.

Computationeel denken

Computationeel denken (of robot-denken) is 
een manier om eenvoudige of ingewikkelde 
problemen in stappen op te lossen. Problemen 
logisch en algoritmisch kunnen oplossen én 
weten hoe een computer of robot ‘denkt’ is 
belangrijk voor ICT-inzicht.

Wist je dat...

...College Hagelstein op dit moment per 2 
leerlingen een laptop of iPad voorhanden 
heeft? Je kan dus in heel wat lessen aan de 
slag met onze toestellen!
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Middagactiviteiten
Tijdens de middag zitten leerlingen niet stil in College Hagelstein. We organiseren allerlei middagactivi-
teiten. Er is voor elk wat wils! We delen graag wat foto’s met jullie van voor er sprake was van corona.

Schoolband
Bespeel je een instrument, zing 
je graag of heb je gewoon een ritmisch 
gevoel? Kom dan samen met ons musiceren 
in onze schoolband. 

Goede doelenteam
We bedenken projecten en zamelen geld in 
voor organisaties zoals Rode Neuzendag, 
Kom op Tegen Kanker, … 

Knutselatelier
Werk je graag creatief met je 
handen? Schilder of teken je graag? In het 
atelier maken we allerlei  hebbedingetjes zoals 
een sleutelhanger om aan je rugzak te hangen 
of een gsm-hoesje. Dans

Heb jij last van de dans  - 
microbe? Leerlingen uit de hogere graad 
leren ons choreografieën aan. 
Hip hop, popdance, videoclipdance, we 
proberen het allemaal uit. Je hoeft hier niet 
geweldig goed in te zijn, plezier maken is 
belangrijker. College Hagelstein is the place to 
dance!
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Sport
Tijdens de middag kan 

je het tegen elkaar opnemen in 
competities voetbal, basketbal en 

zaalhockey. De leerlingen van het derde of 
vierde jaar Wetenschappen-sport zijn 

scheidsrechter en begeleiden je met het 
materiaal.

Gezelschapsspelletjes
Rummikub, UNO, Cluedo, Carcassone, Jungle-
speed … allerlei soorten spelletjes staan klaar 
om samen met je (nieuwe) vrienden uit te 
proberen.

Expressie
Hou je van toneelspelen, doe je graag 

eens gek, of kruip je graag in de huid van 
iemand anders? Dan is deze middagactiviteit 
iets voor jou! Grieks

Kan je maar niet genoeg krijgen 
van de oude Grieken met hun goden, 

helden en monsters? Tijdens de middagactivi-
teit Grieks ontdek je met een beetje hulp van 
de leerkracht spannende verhalen van Grie-

ken voor Grieken en dat helemaal in het 
Grieks! 

Movie+Book Club
We kiezen, lezen en bespreken samen een 

young adult verhaal zoals ‘The Maze Runner’ 
en kijken samen de film, allemaal in het 
Engels.
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Actieve school
Onze eerste graad heeft heel wat boeiende activiteiten op het programma 
staan. We delen graag wat foto’s met jullie van voor er sprake was van corona.

Hagelrock
Het einde van het schooljaar 
vieren we in stijl met een zelf georga-
niseerd festival. Leerlingen treden op met hun 
bandje, dansen, presenteren ... Er zijn  
activiteiten zoals een skateworkshop, een 
beautysalon, een escape room, pannavoetbal, 

een fotobooth, ...Peters en meters
Onze tweedejaars zijn je buddy. Ze leren je de 
school nog beter kennen en geven je tips and 
tricks.

Verkeersdag
De dode hoek van een 
vrachtwagen ervaren, samen in groep 
leren fietsen, weten waarom je best een helm 
draagt. Het komt aan bod in de verkeersdag 
voor onze eerstejaars.

Dag van de  
jeugdbeweging
Zit jij in een jeugdbeweging? Daar mag je fier 
op zijn! Iedereen mag één dag in zijn of haar 
uniform naar school komen. 
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Superklas
Elk jaar strijden de eerstejaars   

 sportief voor de ‘Superklas- 
wissel beker’: verspringen, korfbal, hindernis-
sen parcours ... Iedereen geeft het beste van 
zichzelf en alle leerlingen hebben  
dolle pret.

Economiedag
In een notendop komen alle leerlingen 

van het tweede jaar alles te weten over ‘geld 
en financiën’. Hoe werkt ‘economie’? Hoe kan 
je je eigen (spaar)geld goed beheren en 
besteden, wat zijn je rechten als ‘consument’? 
Wat is RSZ? Een interactieve beurs met 
‘proevertjes’ maakt je 
prijsbewust.

Wereld–
meerdaagse

Het eerste en tweede jaar komen twee dagen 
in Mechelen samen tijdens de Wereld-
meerdaagse. Ze maken kennis met andere 
culturen en discussiëren over de klimaatpro-
blematiek.

Goed 
in je vel

Pesten tolereren we niet. We zorgen 
ervoor dat je je goed kan voelen op school.  
We nemen met veel enthousiasme deel aan 
Rode Neuzendag en organiseren allerlei 
acties. De voorstelling Respect4You met een 
getuigenis van een ex-doelwit van pesten 
is altijd een schot in de roos.
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Trots op onze 
leerlingen
Betrokken en geëngageerde 
wereldburgers
Leren ‘leven’ en functioneren in de maatschappij 
vinden we even belangrijk als kennis. Ons grote 
hart voor iedereen tonen we door deelname 
aan heel wat projecten die leerlingen vaak zelf 
voorstellen via de leerlingenraad.

 ► Het goede doelenteam verkoopt lekkers voor 
Rode Neuzendag, de Warmste Week en het 
Kinderkankerfonds.

 ► De 3de graad organiseert een kerstmarkt 
tijdens het oudercontact. De opbrengst gaat 
elk jaar naar een ander goed doel dat op 
school wordt voorgesteld en door de leerlin-
gen wordt gekozen.

 ► Voor het Kankerproject organiseert  
4 Wetenschappen een sponsorloop.

 ► De vierdejaars nemen een sociaal engage-
ment op in een woonzorgcentrum, een 
kleuterschool of een socio-culturele organisa-
tie. Ook in de ziekenhuisschool zetten ze zich 
in met workshops voor zieke kinderen.

 ► Onze 3de graad werkt via YOUCA vrijwillig 
één dag gratis. De leerlingen staan hun loon 
af aan projecten voor jongeren die het moei-
lijk hebben.

Wedstrijden en projecten

We zijn een kwaliteitsvolle school en meten ons 
graag met anderen. De lat kan immers altijd dat 
beetje hoger:

 ► Onze Masters in spe dagen we uit door mee 
te doen aan allerlei olympiades (Latijn, STEM, 
ICT, Wiskunde, Frans, Engels, chemie, aard-
rijkskunde) en wedstrijden, zoals het Interna-
tionaal Wiskundetornooi, een wedstrijd van 
een hele dag die tegelijkertijd in Nijmegen, 
Bonn en Leuven doorgaat.
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 ► Onze STEM-wetenschappers kunnen een 
halve dag meedraaien in het kankeronder-
zoekslabo van prof. dr. Swinnen en krijgen de 
kans het revalidatiecentrum van Marc Herre-
mans te bezoeken..

 ► Creatief ondernemen en oplossingen beden-
ken kan tijdens de Sci-Tech Challenge.

 ► Ladies@Science aan de KULeuven laat onze 
vrouwelijke vijfde- en zesdejaars proeven van 
wetenschappen aan de universiteit.

 ► In het Katapultproject van KULeuven Innova-
tionLab maken zesdejaars zelf een katapult 
uit onderzochte en zelf gemaakte composiet-
stoffen.

 ► Het 6de jaar heeft een wetenschappelijk 
uitwisselingsproject met het Italiaanse Liceo 
Scientifico Magrini in Italië.

 ► Onze wetenschappers in spe trekken naar de 
chemiedagen aan de UA of KU Leuven.

 ► Onze leerlingen van 6 Accountancy & IT 
(Bedrijfswetenschappen) lopen stage in een 
bedrijf.

Wist je dat ... 
we onze leerlingen voorbereiden op het toelatingsexamen 
arts en tandarts via ons seminarie? College Hagelstein mag 
zich met trots een partnerschool noemen voor het toela-
tingsexamen arts en tandarts!

Uitstappen en reizen

 ► We geven onze derdejaars een taalbad in 
Luik.

 ► Onze derdejaars gaan op sportieve en 
klasverbindende tweedaagse naar Tongerlo.

 ► In het 5de jaar trekken we 3 dagen naar 
Parijs en kan je mee op Griekenlandreis.

 ► In het 6de jaar zijn er buitenlandse reizen naar 
Berlijn, London of Italië.

 ► We verruimen graag je blik door uitstappen 
naar bijvoorbeeld de Westhoek, Kazerne 
Dossin, mensenrechtenwandelingen, multicul-
turele dagen,…  
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Trots op onze  
oud-leerlingen

Sofie Van den Broeck

Latijn-Wetenschappen-Wiskunde in 2019, 
studeert Farmaceutische Wetenschappen aan de 
Universiteit Antwerpen.

“College Hagelstein. Een school waar respect van twee 
kanten komt. Een school die verder denkt dan alleen 
lessen en examens. De tijd die ik doorbracht op 
Hagelstein, dat is een tijd waarop ik met plezier kan 
terugblikken. De leerkrachten zijn niet alleen zeer 
open-minded, maar ze nemen de persoonlijke aanpak, 
die Hagelstein toch wel typeert, heel serieus. Dit mede 
doordat ze je vertrouwen én ook nog eens keihard 
motiveren om door te gaan. Ze geloven in ieder 
individu, en engageren zichzelf dan ook om je te laten 
uitblinken in jouw persoonlijk talent, of het nu muziek, 
taal, ICT, of nog veel meer is. Bovendien is ook de 
kwaliteit van het onderwijs optimaal. De grote 
wetenschappelijke basis die ik tijdens mijn secundaire 
schoolcarrière meekreeg, heeft mij dan ook door mijn 
eerste jaar universiteit gesleurd. Het moment dat 
College Hagelstein jou loslaat, is het moment waarop 
je uitstekend voorbereid bent om verdere studies aan 
te vatten.”

Pauline Vranken

Latijn-Wiskunde in 2018, 
studeert Communicatiewetenschappen aan de KU 
Leuven.

“Ik heb geen moment spijt gehad van mijn keuze voor 
College Hagelstein. De zes jaren daar waren enorm 
leerrijk, zowel op educatief als op sociaal vlak. De 
leerkrachten doen er alles aan om je een zo compleet 
mogelijke voorbereiding te geven op je verdere reis na 
het secundair onderwijs. Zeker het doorzettingsvermo-
gen en de wilskracht die ik er heb opgedaan helpen 
me nog elk moment verder tijdens mijn hogere studies. 
Ik zie dan ook alleen maar pluspunten bij College 
Hagelstein wanneer ik terugkijk op de groene omge-
ving, de fijne leerkrachten en alle activiteiten die er 
georganiseerd werden (Merkenveld, Hagelrock, 
eindejaarsreis naar Barcelona…). De school is een 
echte aanrader, ik zou ze zo opnieuw kiezen en er die 
mooie zes jaren herbeleven!”

Wout De Munter

Wetenschappen-Wiskunde in 2019, 
studeert Industrieel ingenieur aan de KU Leuven 
Campus De Naeyer.

“Ik vond vooral de groene omgeving een ongelooflijk 
pluspunt voor de school. Ik kwam er helemaal tot rust. 
Ik vroeg regelmatig of we buiten les konden krijgen, of 
in het bospaviljoen, want de frisse lucht stimuleerde 
mijn hersenen. Tijdens de middag werden er ook 
activiteiten voorzien zowel op sportief als creatief vlak. 
De leraren waren vriendelijk en gaven me de nodige 
structuur en hielpen me als ik er nood aan had. Ik heb 
hier 6 fijne jaren beleefd en kijk met een warm gevoel 
op College Hagelstein terug.”

Jordi Cools

Wetenschappen-Wiskunde in 2017, 
studeert Geneeskunde aan de KU Leuven.

“Meer door elkaar, dat is wat Hagelstein voor mij 
betekent. Een school met oog op het individu om 
bij te dragen aan het collectief. Een plaats waar je 
je als leerling graag gezien voelt en de leerkrachten 
de persoon steeds voor de student weten te 
plaatsen. In deze groene omgeving kreeg ik de kans 
en de ruimte open te bloeien en werd de stem van 
de leerling steeds aanhoord. De verdraagzaamheid, 
de collectiviteit en het respect dat ik hier vergaarde 
zijn kwaliteiten die ik nog steeds hoog in het 
vaandel draag en in mijn verdere studieloopbaan 
reeds erg van pas zijn gekomen.”
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Lowie Sobry

Economie-Moderne talen in 2018, 
studeert Media & Entertainment Business aan 
Thomas More.

“In Hagelstein heb ik de kans gekregen om te groeien. 
Niet enkel op vlak van educatie maar ook op vlak van 
zelfontplooiing. Daarom ben ik blij dat ik voor deze 
school had gekozen. Anders was ik nu niet de persoon 
die ik ben. Daar ben ik al mijn leerkrachten zeer 
dankbaar voor. Dank u voor alle mooie tijden. Dank u 
om mij klaar te maken voor de hogeschool. Dank u 
voor alles. Ik ga deze tijd voor altijd koesteren.”

Lien Cluyts 

Latijn-Wetenschappen-Wiskunde in 2019 
studeert Geneeskunde aan de KU Leuven.

Ik houd heel veel mooie herinneringen en vriendschap-
pen over aan mijn schoolcarrière in College Hagelstein. 
Ik heb er mezelf ontdekt en ben er uitgegroeid tot wie 
ik nu ben. Door de geborgenheid, de nauwe band met 
de leerkrachten en aandacht voor de persoon achter 
de leerling, voelde ik me heel snel op mijn gemak op 
deze school. Bovendien heeft de richting die ik er 
volgde, Latijn-Wetenschappen-Wiskunde, me heel 
goed voorbereid op mijn huidige studie, geneeskunde. 
Zo heeft de school me niet alleen inhoudelijk een heel 
kwaliteitsvolle voorbereiding geboden, maar ook 
leerde ik welke studiemethode het best bij mij past. De 
tips en tricks die ik daar meekreeg, komen nog steeds 
van pas. 

Katrijn De Rooster

Wetenschappen-Wiskunde in 2019,  
studeert Ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven.

“Hagelstein betekent voor mij een sfeervolle, leerbare omgeving waar 
iedereen de kans krijgt om zichzelf te zijn. De kleinschaligheid van de 
school gaf me de kans om alle leerkrachten en medeleerlingen beter te 
leren kennen. Enkele van deze medeleerlingen zijn nu mijn vrienden voor 
het leven.De lessen wiskunde en wetenschappen hebben me een 
voldoende brede basis gegeven voor het hoger onderwijs. Ik denk nog 
vaak met een lach op het gezicht terug aan allerlei leuke schoolactivitei-
ten en -reizen. Over het algemeen heb ik me hier heel hard geamuseerd 
en ik zou het voor geen enkele andere school hebben willen inruilen!”

Dries Croonen

Wetenschappen-Wiskunde in 2017, 
studeert 4de jaar Bio-ingenieurswetenschappen aan 
de KU Leuven. 

“College Hagelstein was altijd een heel leuke maar ook 
een goede school. Je hebt er een nauwe band met de 
leraren waardoor het nadien altijd zeer leuk is om nog 
eens een babbeltje met hen te doen. Op het moment 
zelf besef je het misschien niet direct maar wat ze je 
er leren blijkt achteraf altijd zeer zinvol. Ik studeer nu 
al voor het 3de jaar bio-ingenieur in Leuven en ik merk 
nog bijna elke dag dat je vaak veel dingen hebt 
geleerd die ze op andere scholen nooit gezien hebben 
dus de leraren hebben zeker en vast geen gebrek aan 
motivatie. Daarbovenop is het nog eens in een heel 
rustige omgeving waar je geweldige vriendschappen 
kan opbouwen die je nadien ook je hele leven kan 
meedragen.”

Jarne De Nies 

Wetenschappen-Wiskunde in 2017, 
studeert Ingenieurswetenschappen aan de KU 
Leuven. 

“College Hagelstein is een school waar de leerling écht 
centraal staat. Door de goede band met de leerkrach-
ten en secretariaatsmedewerkers voel je je als leerling 
steeds thuis op school. Elke leerling wordt er dan ook 
begeleid op maat, zodat iedereen zich volledig kan 
ontplooien als jongvolwassene. Verveeld heb ik me er 
echter nooit, zowel de lessen als de gesprekken met 
mijn buurman bevatten meer dan voldoende interes-
sante anekdotes. Het is een plaats waar veel geleerd, 
maar minstens evenveel gelachen kon worden! Ten 
slotte heb ik in College Hagelstein een brede, weten-
schappelijke basis gelegd, waarvan ik tot op heden 
nog de vruchten pluk in mijn studie.”
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Veilig naar 
school
Fluoactie: wij zien jou graag!

We willen al onze leerlingen sensibiliseren én 
aanmoedigen om meer zichtbaar in het verkeer 
te zijn, zeker tijdens de donkere wintermaanden. 
Hoe werkt de fluoactie? Er zijn ’s ochtends 
onverwachte controleacties aan de fietsenstal-
lingen. Wie fluo en/of reflecterend materiaal 
draagt (hesje, hoes), krijgt onmiddellijk een 
beloning.  Wie daarbovenop een helm draagt, 
krijgt een dubbele beloning. 

 
Fluodag
Op de internationale fluodag willen we fluo 
weer hip maken en reiken een prijs uit aan de 
klas die het beste en het meest in fluo verkleed 
naar school komt. De winnende klas krijgt een 
leuke prijs!

Verkeersweek

Veiligheid in het verkeer vinden we erg belang-
rijk bij ons op school. We houden in het eerste 
jaar een heuse verkeersdag met workshops. 
Voor de leerlingen van het tweede tot en met 
het zesde jaar zijn er ook aangepaste activitei-
ten tijdens de verkeersweek.

 ► Onze ouderraad geeft alle eerstejaars een 
kwaliteitsvolle rugzakhoes met het logo van 
de school cadeau. Dankjewel!

Wist je dat...

we een fluo-flashmob 
deden op onze speelplaats? 
Je kan de video bekijken via 
deze QR-code!
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Bereikbaarheid
Met de fiets

We moedigen onze leerlingen aan om met de 
fiets naar school te komen. 

 ► Heel wat veilige fietsroutes of fietsstraten 
leiden naar onze school. 

 ► Er staan gemachtigd opzichters om onze 
fietsers veilig te laten oversteken. 

 ► Eind augustus nodigen we alle eerstejaars uit 
om in groep de voor jou meest veilige fiets-
route naar school te verkennen. 

Met de bus

Vanuit alle omliggende gemeentes rijden er 
bussen tot aan de school. Je kan onze school 
dus goed met het openbaar vervoer bereiken. 
Meer info vind je op onze website.

 ► 510: Westerlo – Heist o/d Berg – College Hagelstein  

– Mechelen

 ► 511: Heist o/d Berg – Beerzel – Putte – College Hagelstein 

– Mechelen

 ► 528: Mechelen – Bonheiden – Peulis – College Hagelstein

 ► 529: Tremelo – Schriek – Grasheide – Putte – College 

Hagelstein

 ► 538: Keerbergen – Bonheiden – Pasbrug – College 

Hagelstein

 ► 539: Baal – Tremelo – Keerbergen – Bonheiden – College 

Hagelstein

 ► 558: Mechelen – Sint-Katelijne-Waver – College Hagelstein

 ► 561: Mechelen – Sint-Katelijne-Waver – College Hagelstein 

– Koningshooikt – Lier

 ► 569: Lier – Koningshooikt – College Hagelstein

Met de auto

Via de R6 en de Berlaarbaan kan je onze kiss 
and ride-zone bereiken. Er geldt aan de school 
een snelheidsbeperking van 30 km per uur. 

Ook benieuwd?

Scan deze QR-code om 
onze fietsroutes te bekijken. 
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Praktisch
Jouw schooldag

Schoolrestaurant

De middagpauze duurt één uur. We hebben een 
modern en goed uitgerust schoolrestaurant 
waar je lekkere warme maaltijden, soep, 
snacks, belegde broodjes, salades, extra groen-
ten, fruit en andere dessertjes kan verkrijgen. Je 
kan ook je eigen lunchpakket meenemen. Je 
betaalt met een kaart waar je ouders vooraf een 
saldo op hebben gestort. 

Elke middag kan je naar één van de interessante 
middagactiviteiten gaan (zie p. 16).

Avondstudie

De lessen eindigen om 15.45 uur. Je kan van 
16.00 tot 17.30 uur terecht in de gratis avond-
studie. Je kan er je taken maken en rustig stude-
ren. Tijdens de examens kan je in de namiddag 
op school studeren tot 15.45 uur.

8.00 uur Schoolpoorten open

8.35 uur Alle leerlingen zijn op school

8.40 uur Start 1ste lesuur

10.20 uur Ochtendpauze

10.35 uur Start 3de lesuur

12.15 uur Middagpauze

13.15 uur Start 6de lesuur

15.45 uur Einde lessen

16.00 uur Gratis avondstudie, inhaalles 

of huiswerkklas

Inhaallessen en huiswerkklas

Was je ziek? Wil je je even bijspijkeren voor een 
bepaald lesonderdeel? Voor de leerlingen van 
het 1ste tot en met het 3de jaar zijn er voor de 
hoofdvakken vaste inhaallessen van 15.45 tot  
16.35 uur. In de 1ste graad zetten we je graag op 
weg in de huiswerkklas, als je daar behoefte 
aan hebt.

Schoolmateriaal

Je kan een locker huren waar je al je spullen (bv. 
je fietshelm) gemakkelijk in kwijt kan.  
Werkboeken koop je aan, handboeken kan je 
huren van de school. Je ouders kunnen je 
resultaten opvolgen via het puntenboek in 
Smartschool en kunnen via hun eigen co- 
account eenvoudig je klassenleraren bereiken. 
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Wij zijn er  
voor jou
Schoolteam

Klassenleraar

Het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders 
is je klassenleraar. Hij/zij coacht jou en moedigt 
je aan. Deze leraar volgt elke leerling van zijn 
klas van zeer nabij op. Je kan altijd bij je klassen-
leraar terecht wanneer je problemen hebt in 
verband met je studie of persoonlijke situatie.

De leerlingenbegeleiders

Je kan met vragen of problemen ook terecht bij 
onze interne leerlingenbegeleiders. Zij bekijken 
met jou mogelijke oplossingen en volgen je 
verder op. Ze zetten ook volop in op pestpre-
ventie.

Pedagogisch graadcoördinator

Mevrouw De Winter volgt in nauw overleg met 
de directie, de klassenleraren en de leerlingen-
begeleiders alle leerlingen van de eerste graad 
op.

Directie

Mevrouw Goetelen en Mevrouw Deprins laten 
samen de school pedagogisch en administratief 
op rolletjes lopen.

Het secretariaat

Hier kan je terecht voor 1001 dingen: iets verge-
ten, iets verloren, een praktisch probleem? Zij 
zijn luisterend oor en oplossers in één! Samen 
met onze 90 leraren staan zij elke dag opnieuw 
voor jou klaar. 

 ► Heb je een suggestie, een vraag, een pro-
bleem, een topidee: spreek zeker iemand van 
ons schoolteam aan! 

Kathleen De Winter

Pedagogisch coördinator 

1ste graad

Katrien Goetelen

Directeur algemeen en 

pedagogisch beleid

Veerle Deprins

Directeur schoolorganisatie
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Jouw toekomst in College Hagelstein

Infomomenten en bubbelbezoeken

Wij hopen de 6de-klassers binnenkort in ons warm college te kunnen 
verwelkomen voor een individuele rondleiding. Ook via de website 
kan je onze school beter leren kennen. Je vindt er een heleboel 
informatie!

Blijf je als 6de- of 5de-klasser graag op de hoogte van hoe en  
wanneer we onze infomomenten organiseren? Bezorg ons dan je 
contactgegevens via het webformulier op de inschrijvingspagina op 
www.collegehagelstein.be of scan deze QR-code: 

Inschrijvingen - aanmelden

Wil je op 1 september 2021 starten in het eerste jaar 
in College Hagelstein? Maak dan je voorkeur voor onze school ken-
baar door digitaal aan te melden tussen maandag 29 maart 2021 
(14.00 uur) en maandag 26 april 2021 (14.00 uur) via de knop ‘aan-
melden’ op onze website. 

Meer info over het hoe en waarom van de algemene aanmeldproce-
dure vind je op de website aanmelden.school.

v.u. KITOS vzw, Francis Van Caer, Tervuursesteenweg 2, 2800 Mechelen | OND. NR. 0478.043.516 | RPR Mechelen, afdeling Mechelen.

Berlaarbaan 229
2860 SINT-KATELIJNE-WAVER
T 015 55 19 79 

www.collegehagelstein.be
info@collegehagelstein.be 
www.facebook.com/collegehagelstein

College 
Hagelstein

29/03/2021  
– 26/04/2021

Ouders melden hun kind digitaal aan via  
aanmelden.school of de link op onze website

04/05/2021 Automatische toewijzing aan een school

06/05/2021
Ouders worden via e-mail (= ticket) op de hoogte 
gebracht van de school waaraan hun kind werd 
toegewezen.

10/05/2021
Start effectieve inschrijvingen op de school van 
toewijzing (= verzilveren ticket)

04/06/2021
Einde inschrijvingen met ticket op de toegewezen 
school; nadien is de toegewezen plaats niet 
langer gegarandeerd (= ticket niet meer geldig)

Heb je ondertussen al een dringende vraag?  
Stel ze gerust via info@collegehagelstein.be. 

Van harte welkom!


