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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 groen, ruim 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 kennis- 
maken met onze school en we hopen je in de 
toekomst te mogen ontvangen. Wij kijken er 
alvast naar uit. Jij ook? 

Van harte welkom!

Talentmodules
Wil jij je talenten op een uitdagende manier 
ontdekken en ontwikkelen in een dynamische 
en innovatieve leeromgeving?

Dan is College Hagelstein dé school voor jou!

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

 ► Latijn 

 ► Taal en media

 ► STEM 

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

“Je wordt hier met open armen 
ontvangen. De klaslokalen zijn 
heel gezellig en het 
schoolrestaurant heeft erg 
lekker eten. Op de speelplaats 
is er genoeg ruimte voor 
iedereen.  Pesten wordt hier 
niet toegestaan, ze doen veel 
om pesten tegen te gaan.”

Lore Van Looy, 1 STEM

“Mijn nieuwe klas is een hechte, 
warme groep. De school vind ik 
keileuk, nog beter dan 
verwacht. Elke leerkracht is 
super en geeft ook goede 
studeertips. Die helpen echt!”

Anne-Marie Borremans, 1 Taal 
en media

“Ik koos voor College Hagelstein 
omwille van de goede ligging en 
de positieve geluiden die ik 
overal hoorde van andere 
leerlingen. Nu ik er zelf zit kan ik 
die alleen maar bevestigen. 
Hagelstein is een toffe school, 
waar ik me thuis voel!”

Reda Dumortier, 1 Latijn

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

 ► Uitdaging op maat

 ► Latijn met STEM-ICT

 ► 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 aanpak 

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

 ► Een eigen laptop van de school

 ► Warme maaltijden

 ► Gratis avondstudie tot 17.30 uur
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Lessentabel 1ste leerjaar A 

Talentmodules

Latijn STEM Taal en media

Latijn: Taal en lectuur

Klassieke cultuur

STEM-wetenschappen

Programmeren en ICT

Atelier français

English in action

Creatief Nederlands

Media en ICT

4 4 4

STEM-ICT Uitdaging op maat

1 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

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

Volg je de talentmodule Taal en media of STEM? 
Samen gaan we op zoek naar jouw uitdaging in 
het vak Frans, wiskunde of Nederlands. Je 
leraren begeleiden je om voortdurend over jouw 
eigen lat te springen. Tijdens de lessen uitda-
ging 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.

Nieuw: Latijn met STEM-ICT

Volg je de talentmodule Latijn? We bieden onze 
latinisten graag STEM-projecten en ICT- 
uitdagingen aan.  

Lessentabel op maat

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

 ► 4 of 5 uur wiskunde

 ► 1 of 2 uur Engels

 ► 4, 5 of 6 uur Nederlands

 ► 3, 4 of 5 uur Frans

We helpen je graag kiezen op onze infodag.

“Met Latijn kan je nog heel veel richtingen 
uitgaan. Het leek mij wel leuk om over de 
Romeinen enz. te leren. Ik vind het ook heel 
erg fijn om andere talen en culturen te 
leren kennen. De school heeft een warme 
aanpak. Er is veel groen op de school en 
dat vind ik belangrijk. ”

Arlen Blanckaert, 1 Latijn

“De leerkrachten zijn hier top! De leerstof 
is echt op mijn niveau. Ik vind het een 
pluspunt dat het echt dichtbij is. Ik moet 
maar een klein halfuurtje fietsen. En overal 
staan er gemachtigde opzichters, dus het is 
echt veilig fietsen. Een aanrader, College 
Hagelstein!”

Laurien-Marie Clement, 1 STEM

 ► Het volledige studieaanbod vind je op onze website www.collegehagelstein.be en op pagina 12.
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Latijn 2de jaar
In het tweede jaar dompelen we je verder onder 
in de Latijnse taal. Je krijg meer feeling met de 
taal én ook met andere talen. De betekenis van 
moeilijke Nederlandse woorden achterhalen? 
Franse en Engelse woordjes instuderen? Dat zal 
je steeds sneller onder de knie krijgen. 

Je zal er de grote verhalen van de Romeinse 
geschiedenis leren kennen: de Trojaanse oorlog 
en de verhalen over Julius Caesar en de 
Romeinse keizers.

Ook in het tweede jaar krijgen alle leerlingen die 
Latijn volgen een uur STEM. Je leert er bijvoor-
beeld een katapult bouwen en finetunen tot het 
ideale aanvalswapen! 

Latijn 1ste jaar
Iets voor jou?

Een leerling die voor Latijn kiest, is niet in één 
hokje te stoppen: je houdt van taal, weten-
schappen, wiskunde én geschiedenis. Als 
beginner in de Latijnse taal ben je niet bang van 
een uitdaging. De Latijnse taal kan je namelijk 
vergelijken met een puzzel of een ingewikkelde 
knoop die je beetje bij beetje ontwart. Geduld 
en doorzettingsvermogen komen zéker ook 
van pas. Je houdt van verhalen en je leest 
graag? Ideaal! We heten je welkom in een 
spannende wereld vol wraaklustige goden en 
godinnen, stoere helden, dappere heldinnen en 
mythische wezens. 

Op het programma

De lessen Latijn vertrekken altijd vanuit een 
verhaal. We gaan op avontuur met Hercules of 
de monsterlijke Minotaurus! 

Talentmodule Latijn 1ste jaar

Latijn: Taal en lectuur

Klassieke cultuur
4

STEM-ICT 1

Om de verhalen te kunnen lezen en begrijpen, 
moeten we natuurlijk ook de taal leren. Net 
zoals bij moderne talen leren we nieuwe woor-
den en bestuderen we hoe een Latijnse zin in 
elkaar zit. Studeren en je geheugen trainen 
horen er uiteraard bij. Jouw leraren kennen 
hiervoor de beste trucjes en zetten je graag op 
weg. Natuurlijk gaan we ook op onderzoek naar 
hoe de Romeinen leefden. Wie wil er nu niet 
graag alles weten over Romeinse goden, 
wagenrennen en gladiatoren? 

In het eerste jaar krijgen onze latinisten ook 
allemaal een uur STEM-ICT. Latijn vormt immers 
een uitstekende basis voor heel wat STEM- 
beroepen. 

Talentmodule Latijn 2de jaar

Latijn: Taal en lectuur

Klassieke cultuur
5

STEM 1

Keuzevak: Sport, Economie of ICT 1

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 
met genoeg wiskunde én wetenschappen als 
excellente voorbereiding op hogeschool en 
universiteit.

Bekijk ons volledige studieaanbod op pagina 12.

6

Speciaal voor jou

 ► We meten ons jaarlijks op de internationale 
Ken-je-Klassiekenquiz: leerlingen krijgen er 
vragen over klassieke cultuur, literatuur en 
geschiedenis voorgeschoteld. Daan Vanden-
berghe won in juni 2021 deze wedstrijd en 
schonk zijn trofee aan de school. Kom jij de 
enorme beker bewonderen? 

 ► 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.

“Ik vind het leukste tot hiertoe teksten 
vertalen, vooral die van de Minotaurus. Ik 
vind Latijn zo boeiend omdat het eigenlijk 
een beetje van alles is: cultuur, 
geschiedenis, taal ….”

Basile Vlerick, 1 Latijn
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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 2de jaar
Je volgt in het 2de jaar de basisoptie STEM- 
wetenschappen. In de geïntegreerde STEM- 
projecten behandelen we o.a. thema’s als water, 
3D-printen en oplosbaarheid vanuit een  
economisch, maatschappelijk, wiskundig en 
technologisch 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?

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 
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.

Talentmodule STEM 1ste jaar

STEM-wetenschappen 
 
Programmeren en ICT

4

Uitdaging op maat: 
Wiskunde, Frans of Nederlands

1

Talentmodule STEM 2de jaar

STEM-wetenschappen

Programmeren en ICT
6

Keuzevak: Sport, Economie of ICT 1

“Ik hield altijd al van robots, 
programmeren, iets bouwen. Wiskunde is 
ook mijn beste vak. Talen liggen mij minder. 
Van alle keuzes was STEM gewoon het 
tofste en beste. Mijn favoriete project is de 
escaperoom.”

Wout Verhoeven, 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 STEM of sport. 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.

Wist je dat ... 
vorig schooljaar 166 leerlingen van de 
eerste graad deelnamen aan de STEM-
Olympiade en dat 2 leerlingen de finale 
haalden op meer dan 28.000 
deelnemers? Als klap op de vuurpijl 
werd meneer Gunther Verbelen 
STEM-leraar van het jaar 2021! 
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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 leest Franse gedichten en gaat er creatief 
mee aan de slag om je eigen vormgedicht te 
maken. Je gaat op zoek naar ‘taalfauwtjes’ in 
het dagelijkse leven en presenteert je bevindin-
gen met Prezi. Je tekent je leven op een white-
board en filmt het in ‘Ma vie en dessin’ en 
spreekt je levensverhaal in op het filmpje. Je 
maakt optische illusies en gaat naar een toneel-
stuk. Je verkent verschillende Engelstalige 
culturen en leert hoe Kerstmis gevierd wordt in 
Engelstalige landen. Je leert het verschil tussen 
Brits, Amerikaans en Australisch Engels en 
maakt een humoristisch filmpje rond deze 
verschillen. Je leest ‘De Bijzondere kinderen van 
Mevr. Peregrine’ en vergelijkt het met de film. Je 
maakt een Frans naamgedicht met foto’s die je 
gaat nemen in de natuur.  

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 2de jaar

Atelier français

English in action

Creatief Nederlands

Media en ICT

4

Wetenschappen 2

Keuzevak: Sport, Economie of ICT 1

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. Ook voor Frans en Nederlands krijg je een 
extra lesuur. 

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. Alle andere studierich-
tingen zijn ook nog mogelijk, behalve Latijn.

In de 3de graad kan je kiezen voor de studie-
richting Taal- en communicatiewetenschappen, 
Moderne talen, Economie-Moderne talen of 
Moderne talen-Wetenschappen. Deze richtin-
gen zijn een excellente voorbereiding op hoge-
school en universiteit. Iets voor jou? Bekijk ons 
volledige studieaanbod op pagina 12.

1110

“De richting Taal en media sprak me 
onmiddellijk aan. Ik voel mij superfijn en 
veilig in deze klas. Onze klassfeer is 
keigoed. Iedereen hoort erbij. Het is wel 
veel studeren. Maar wie goede punten wil, 
moet ervoor werken.”

Alycia Dilles, 1 Taal en media



Studieaanbod 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. 

“Met CLIL kan ik mijn twee passies 
combineren: talen en muziek. Ik vergroot 
mijn Engelse woordenschat. We zingen 
liedjes in het Engels en bespreken deze 
in het Engels. Als je een woord niet 
begrijpt, kan je dit vragen. Zo leer je veel 
bij.”

Joy Irakoze Semusaza, 2 STEM  

“Wij hebben CLIL informatica gekozen 
om ons Engels te verbeteren. Het is een 
handige vaardigheid om met pc’s in het 
Engels te werken. ICT is een leuke 
manier om Engels te leren. Je krijgt 
kleine opdrachten om zo je 
computervaardigheden te gebruiken en 
uit te breiden.”

Luna Collin en Lore Jacobs, 3 
Natuurwetenschappen 
 
“Mijn Engels is sterk verbeterd door CLIL. 
Het gaat vlotter en ik durf het sneller te 
spreken.”

Hendrik Cretskens, 3 Latijn 

“CLIL geeft ons de kans om op een 
andere manier te leren en onze 
woordenschat uit te breiden. Ik kan me 
beter concentreren want ik vind het 
boeiender. Ik kan me beter uitdrukken in 
de Engelse taal. We helpen elkaar beter 
te worden en als we even vastzitten 
kunnen we het in het Nederlands zeggen 
om het daarna samen in het Engels uit te 
proberen.”

Lore Lenaerts, 4 Economie-Talen

Wist je dat ... 
opnieuw al onze leerlingen uit het 2de 
en 3de jaar in het CLIL-traject gestapt 
zijn dit jaar? CLIL is al jaren razend 
populair op College Hagelstein!

* 
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an
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g

Meer weten?

Scan deze QR-code om het volledige studieaanbod  
en onze lessentabellen te bekijken.

Hogeschool en universiteit

3de graad

Bedrijfswetenschappen*

Economie - Moderne talen

Economie - Wiskunde

Informatica- en communicatiewetenschappen

Taal- en communicatiewetenschappen* 

Moderne talen*

Latijn - Moderne talen

Latijn - Wetenschappen

Latijn - Wiskunde 

Latijn - Wetenschappen - Wiskunde

Wetenschappen - Moderne talen 

Wetenschappen - Wiskunde

2de graad

Bedrijfswetenschappen

Economische wetenschappen

Latijn

Moderne talen

Natuurwetenschappen*

*met keuzevak STEM of Sport 
 

1ste graad
Talentmodule Latijn Talentmodule STEM Talentmodule Taal en media
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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. 

Elke leerling klaar 
voor de digitale  
toekomst!
We stomen jou klaar voor onze snel innoverende en evoluerende 
maatschappij en een digitale toekomst. We leren je daarom 
21ste-eeuwse vaardigheden aan, denk maar aan mediawijsheid, 
flexibiliteit en ICT-geletterdheid. Onze lessen doorweven we met 
deze vaardigheden.

Met je eigen laptop in de klas!

We gebruiken een eigen laptop als leermiddel in bijna alle lessen 
om meer op maat van elke leerling te kunnen werken en de 
leerwinst te vergroten. Je gebruikt de laptop in de klas o.a. om 
notities te maken, om te presenteren, te meten, samen te werken 
in één document met je klasgenoten, online oefeningen te maken 
enz. De mogelijkheden met een laptop zijn eindeloos! 

We vinden het ook belangrijk dat je mediawijs bent zodat je leert 
om op een veilige en verantwoorde manier sociale media te 
gebruiken. Je leert ook kritisch kijken naar informatie op het 
internet. Fenomenen zoals fake news hebben binnenkort voor jou 
geen geheimen meer. 

Door te werken op je eigen laptop breid je ook je digitale vaardig-
heden uit. We leren je hoe je documenten veilig kan opslaan in 
“the cloud” en geven je tips voor het werken met Word, Excel en 
andere programma’s. 

Je leert ook logisch en algoritmisch redeneren waardoor je tech-
nologie beter zal begrijpen en meer ICT-inzicht zal verwerven. 

Thuis aan de slag met je laptop

Elke leerling heeft een persoonlijke laptop die ook mee naar huis 
gaat, zelfs tijdens de vakanties. Al onze leerlingen krijgen zo 
gelijke onderwijskansen. Je kan thuis digitaal verder oefenen en 
leren: online samenwerken met een klasgenoot aan een groeps-
werk, een les herbekijken, extra oefeningen maken, digitale 
leerpaden doorlopen … 

Je krijgt, gedurende je schoolcarrière op onze school, een laptop 
in bruikleen van de school. Bij de laptop hoort ook een verzeke-
ring en een onderhoudscontract. Hiervoor betaal je een bijdrage 
die wordt verrekend via de schoolrekening. Zo hoef je je geen 
zorgen te maken en is je toestel altijd startklaar.

“Op de bus naar Merkenveld was er al een 
supergoede sfeer. Iedereen was aan het 
lachen en zingen van blijdschap. De eerste 
avond hebben we een griezelverhaal verteld, 
gezongen en gedanst rond het kampvuur. Op 
dag twee gingen we een hele dag naar zee, 
hielden we een zandkastelenwedstrijd en 
speelden spelletjes. De laatste dag na het 
bosspel keerden we huiswaarts. Het was een 
geweldige driedaagse.”

Julie Catoul, 1 STEM

“Merkenveld was keileuk en gezellig. Het eten 
was megalekker. Ik vond de ‘monitoren’ ook 
wel tof. Ik vond het echt wel jammer dat we 
naar huis moesten.”

Anne-Sophie Daniëls, 1 Latijn

“Ik heb op Merkenveld veel nieuwe vrienden 
gemaakt en de band met mijn klas versterkt. 
Samen moesten we verschillende opdrachten 
tot een goed einde brengen door onze 
krachten te bundelen en op elkaar te 
vertrouwen. Het kampvuur was supergezellig. 
Ik heb er superhard van genoten.” 

Viktoria Bejster, 1 Latijn

“Op Merkenveld was het een prettige sfeer. 
Ik leerde er al over paarden en meettoestellen 
bij natuurwetenschappen. We hebben ons 
geen seconde verveeld.”

Ella Mampaey, 1 Taal en Media
Wist je dat...

vanaf volgend schooljaar 
élke leerling op College 
Hagelstein een laptop in 
bruikleen heeft van de 
school?

Ook benieuwd?

Scan deze QR-code om foto’s 
van de ontmoetingsdagen te 
bekijken!

Wist je dat...

er evenveel meisjes als 
jongens school lopen op 
College Hagelstein?
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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! 

Muziek
Bespeel je een instrument, zing je graag of 
heb je een ritmisch gevoel? Kom dan samen 
met ons musiceren! 

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

Programmeren 
en 3D  
We leren je op je laptop zelf een cool gadget 
te ontwerpen in 3D. Laat het daarna printen in 
onze 3D-printer en bewonder je eigen 
creatieve talenten!

Gym
Je kan je helemaal uitleven in de sportzaal op 
onze turntoestellen of op de tumblingmat. 

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.

Romeinse kledij
Ga zelf aan de slag met Romeinse drapage. 
Kleed jezelf als een Romein, of haal je naald 

en draad maar boven. 

Le film français    

Gezellig samen naar steengoede Franse films 
kijken, ondertiteld in het Frans. Zo spijker je 

tijdens je lunch je Frans nog wat bij!

Schoolbib
Boekenwurmen wees welkom! Kom rustig 

een boek kiezen in onze bibliotheek en samen 
met je vrienden gezellig lezen, knus in de 
bibliotheekhoek of buiten bij mooi weer. 
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Actieve school
Onze eerste graad heeft heel wat boeiende activiteiten op het programma 
staan. 

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 escaperoom, 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 in zijn of haar uniform 
naar school komen. 

De Warmste Week
Onze ‘Stoom- en Troostplek’ werd 

geselecteerd als een van de 200 projecten 
voor de Warmste Week 2021. We schonken 

pins aan elke leraar en verkochten 
lekkers tijdens de laatste 

examendag. 

Herinneringsdagen
Tijdens de herinneringsdagen kan je in een 
sfeervol ingerichte ruimte, in alle stilte een 
vriend,familielid of geliefde herdenken die 
gemist wordt. Climate 

for change
We tellen heel wat klimaatgeëngageerde 

leerlingen. In 2020 reisden 10 leerlingen van de 
milieuraad met de trein naar Denemarken voor 
het project The Energy Challenge. We ruimen 
jaarlijks het zwerfafval rond onze school op. 
Zelfgekweekte planten maken onze 
klassen nu gezelliger én 
gezonder. 

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.

 ► Onze leerlingen én leraren organiseren regelma-
tig acties t.v.v Rode Neuzendag, de Warmste 
Week en het Kinderkankerfonds.

 ► In het kader van Kom op tegen Kanker organise-
ren we een ontbijt voor Cis4Ever en een sponsor-
loop Run4Eseohe. Onze leerlingen zijn de spil in 
de organisatie.

 ► De vierdejaars nemen een sociaal engagement 
op in een woonzorgcentrum, een kleuterschool of 
een socio-culturele organisatie. Ook in de zieken-
huisschool zetten ze zich in met workshops voor 
zieke kinderen.

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

 ► We maken onze laatstejaars warm voor het 
onderwijs: in het Tutorproject ontfermen enkele 
zesdejaars zich over eerstejaars en helpen hen bij 
hun huiswerk of iets moeilijkere leerstof.

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, aardrijkskunde) 
en wedstrijden, zoals het Internationaal Wis-
kundetornooi, een wedstrijd van een hele dag die 
tegelijkertijd in Nijmegen, Bonn en Leuven door-
gaat.

 ► Onze STEM-wetenschappers kunnen een 
halve dag meedraaien in het kankeronder-
zoekslabo van prof. dr. Swinnen (KUL) en 
krijgen de kans het revalidatiecentrum van 
Marc Herremans 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.

 ► Europese projecten, zoals e-twinning, laten 
we niet aan ons voorbij gaan. Enkele klassen 
wisselden via Twinspace al digitaal uit met 
Tsjechische en Roemoense leeftijdsgenoten. 

 ► 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 toelatings- 
examen arts en tandarts!

Uitstappen en reizen

 ► We geven onze derdejaars een taalbad in 
Luik en ze gaan op sportieve en klasverbin-
dende tweedaagse.

 ► 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, Italië of Spanje.

 ► We verruimen graag je blik door uitstappen 
naar bijvoorbeeld de Westhoek, Kazerne 
Dossin, Condroz, Damiaanmuseum, centrum 
Marc Herremans …  
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Trots op onze  
oud-leerlingen

Mira Cools

Wetenschappen-wiskunde 2020,  
2de bachelor Bio-ingenieurswetenschappen  
KU Leuven.

“Ik kijk met plezier terug op mijn tijd in College 
Hagelstein. Mede door de kleinschaligheid van de 
school vond ik direct mijn weg op school en kende ik al 
na mijn eerste schooljaar zo goed als elke leerling.
De leuke gesprekken tussen de lessen door zorgden 
voor een nauwe band tussen leerkrachten en leerling. 
Bovendien werd je als leerling steeds gehoord en 
goed geholpen waar nodig. College Hagelstein zorgde 
ook voor een brede wetenschappelijke basis, die al 
zeer goed van pas is gekomen in mijn huidige studie. 
Voor mij was de school dus zowel op educatief als 
sociaal vlak een zeer goede voorbereiding voor de 
universiteit. Ik ben enorm blij dat ik in deze groene 
omgeving mijn 6 jaar middelbare school heb gevolgd.”

Bram Michielsen

Economie-Moderne talen 2020, 
2de bachelor Geschiedenis VUB.

“Ik zit nu in mijn tweede jaar geschiedenis aan de vrije 
universiteit Brussel. De geschiedenislessen en vooral 
de taken op school vormen een goede basis voor een 
breder historisch bewustzijn. Daarnaast komt het 
uitgebreide en kwalitatieve talenpakket dat we op 
College Hagelstein kregen goed van pas. We krijgen 
immers regelmatig boeken en teksten in het Engels, 
Frans en Duits. Ik merkte dat de leerkrachten op 
Hagelstein met een oprechte passie lesgeven. Zelfs in 
mindere periodes blijven ze je helpen om goede cijfers 
te halen. Voor mij was Hagelstein een school waar er 
ruimte is om kritisch te leren denken.”

Jonas Verpoorten

Accountancy & IT 2017, 
afgestudeerd in Accountancy Fiscaliteit op Thomas More,  
aan het werk bij SBB Accountants en adviseurs.

“Zes leerrijke jaren vol plezier en zelfontplooiing. Dit is het eerste wat in mij opkomt, wanneer ik 
denk aan College Hagelstein. Het is ook een school die rekening houdt met de behoeften van 
elke leerling. Iedereen zich goed laten voelen, is belangrijk. De kwaliteit van de lessen ligt hoog 
en de leraren tonen zich altijd van hun vriendelijkste kant. Bovendien heb ik er veel over mezelf 
geleerd en heb er vrienden voor het leven gemaakt. Hagelstein heeft mij in zes jaar op de best 
mogelijke manier voorbereid op de volgende stap in mijn leven.”

Quinten Duyck

Latijn-Wetenschappen-Wiskunde 2020, 
2de bachelor Ingenieurswetenschappen KU Leuven.

“College Hagelstein was een voltreffer voor mij. Een 
school waar ik mezelf kon ontwikkelen en waar ik 
voorbereid werd om de grote stap naar de universiteit 
goed te kunnen zetten. De combinatie van Latijn met 
een zwaar pakket wetenschappen en wiskunde heeft 
me prima voorbereid op mijn huidige studies en gaf 
me een kritische blik op de maatschappij. College 
Hagelstein was een warm rustig plekje in Sint-Katelij-
ne-Waver waar ik me goed voelde en waar er ruimte 
was om niet alleen als leerling maar ook als persoon te 
evolueren. Het zal voor mij altijd een plek blijven waar 
ik met een grote glimlach aan terugdenk.”

Siebe Stevens

Latijn-wetenschappen-wiskunde 2020,  
2de Bachelor Politieke Wetenschappen KU Leuven.

“Mijn mooiste herinneringen aan College Hagelstein 
zijn de persoonlijke contacten en de band die ik 
voelde met de leerkrachten en mijn medeleerlingen. 
Alles voelde altijd erg persoonlijk aan op school: als je 
hulp nodig had, werd je ook echt geholpen en als je 
het moeilijk had, werd er ook echt geluisterd. Ik denk 
dat dit een groot verschil is met de grotere scholen uit 
de regio, waarbij contact met de leerlingen minder 
centraal staat. Ik kijk terug naar College Hagelstein 
met een erg warm gevoel en een voorraad aan mooie 
herinneringen. Ik ben ontzettend blij met de school die 
ik ooit gekozen heb en waar ik vrienden heb gemaakt 
voor het leven. Ik studeer nu Politieke Wetenschappen 
aan de KU Leuven, dit is een erg brede richting maar 
ik merk nog elke dag hoe stevig mijn basis uit het 
middelbaar hiervoor is. Ik krijg momenteel zowel 
geschiedenisachtigeals wiskundige vakken en voor 
beide heb ik een stevige bagage gekregen op College 
Hagelstein.”

Arthur Cvetkovic

Accountancy & IT 2017,  
afgestuurdeerd in International Business and Trade.

“Ik startte pas in College Hagelstein in het 4de jaar. Ik 
werd onmiddellijk met open armen verwelkomd. 
Zowel boekhouden als informatica hebben me 
klaargestoomd voor mijn studie International Business. 
Ik heb door deze voorkennis stage kunnen lopen in 
Stockholm. Onze leraren waren erg gemotiveerd en je 
kreeg er een goede band mee. Bedankt College 
Hagelstein om me goed voor te bereiden op het 
hoger onderwijs!”

Marcus Pellemans

Moderne talen-wetenschappen 2020,  
2de bachelor Geschiedenis VUB.

“Ik kijk terug op College Hagelstein als een positieve 
herinnering. Naast al de nieuwe vrienden en vriendin-
nen die ik heb ontmoet, heb ik ook leuke leerkrachten 
leren kennen.  Ze boden veel hulp aan die heel erg 
goed van pas kwam. Mijn interesse voor geschiedenis 
kwam vanzelfsprekend voort uit het vak geschiedenis, 
maar er zijn nog andere vakken zoals godsdienst, 
Nederlands, Frans en de onderzoekscompetenties die 
ik dagelijks nodig heb voor mijn huidige studie. Naast 
de fantastisch leuke lessen zijn er nog vele vermakelij-
ke uitstappen en activiteiten die het groepsgevoel 
bevorderen. Ik ging graag naar school omdat ik me 
geaccepteerd en gerespecteerd voelde door ieder-
een. Ik voelde me thuis op College Hagelstein! ”

Marie Averhals

Latijn-Wiskunde 2020, 
2de bachelor Iogopedie en audiologie aan de  
KU Leuven. 

“Ik ben aan College Hagelstein afgestudeerd met een 
zeer warm gevoel. Ik heb me altijd thuis gevoeld op 
deze school en er hing een gezellige, familiale sfeer. 
Het is een kleine school, waardoor je na 6 jaar bijna 
elke leerkracht en iedereen van je jaar kent. Ik had 
altijd het gevoel dat ik werd gesteund in de keuzes die 
ik maakte en als ik met een probleem zat, stond er 
altijd iemand voor me klaar. Nu ik verder studeer, merk 
ik dat we op College Hagelstein een goede basis 
hebben gekregen om verder door te kunnen groeien 
in het hoger onderwijs. Ik heb hier veel geleerd, zowel 
op sociaal vlak, als op het vinden van een goede 
studiemethode.”

Julie Desmedt

Accountancy & IT 2017, 
afgestudeerd als logopediste.

“College Hagelstein is een school waar je geen 
nummertje bent, je wordt erkend voor wie je bent 
en wat je doet. De fijne band tussen leerkrachten en 
leerlingen, de warme sfeer, die kom je daar zeker 
tegen! Het geeft je het gevoel dat je met alles bij de 
leraren terecht kan. Ik heb zéker geen spijt van mijn 
keuze om A&IT te volgen. Met deze kennis kon ik 
starten als zelfstandige logopediste,weet ik hoe ik 
mijn boekhouding moet doen en ken ik de financiële 
kant van de wereld. Het leukste in mijn zes jaren 
Hagelstein? Zonder twijfel Parijs! Je kan ook 
tweejaarlijks de beentjes losgooien op ‘Hagelrock’, 
een feest waar alle leerlingen bij elkaar komen.”
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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!

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. 

Wist je dat...

we een fluo-flashmob 
deden op onze speelplaats? 
Je kan de video bekijken via 
deze QR-code!
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Praktisch
Jouw schooldag

Schoolrestaurant

De middagpauze duurt één uur. We hebben een 
schoolrestaurant waar je lekkere warme maaltij-
den, soep, snacks, belegde broodjes, salades, 
extra groenten, 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. 

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.

Inhaallessen en huiswerkklas

Was je ziek? Wil je je even bijspijkeren voor een 
bepaald lesonderdeel? Voor de leerlingen van 

8.15 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 namiddaglessen

15.45 uur Einde lessen

16.00 uur Gratis avondstudie, inhaalles 

of huiswerkklas

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

Elke leerling krijgt een eigen laptop in bruikleen. 
(Zie p. 15 voor meer informatie.) Je gebruikt je 
persoonlijk kastje in je vast lokaal waar je al je 
spullen (bv. je fietshelm) gemakkelijk in kwijt kan.  
Vanaf het tweede jaar kan je hiervoor een 
locker huren. 
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 je leraren bereiken. 

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, de heer Rynders 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 leraren staan zij elke dag opnieuw 
voor jou klaar. 

Wim Rynders

Directeur leerlingen en 

pedagogisch beleid

Katrien Goetelen

Directeur algemeen en 

pedagogisch beleid

Veerle Deprins

Directeur schoolorganisatie

Kathleen De Winter

Pedagogisch coördinator 

1ste graad
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Jouw toekomst in College Hagelstein

Infomomenten

We zijn afhankelijk van de heersende coronamaatregelen. Voor 
up-to-date-informatie check onze website www.collegehagelstein.be.

 ► Zaterdag 12 maart 2022: infodag bubbelbezoek

 ► Zaterdag 19 maart 2022: digitale infodag

Blijf je graag op de hoogte van onze infomomenten? Bezorg ons dan 
je contactgegevens via het webformulier op onze website, of scan 
deze QR-code:  

Hoe aanmelden en inschrijven?

Wil je op 1 september 2022 starten als eerstejaars in College Hagel-
stein? Maak dan je voorkeur voor onze school kenbaar door digitaal 
aan te melden tussen maandag 28 maart 2022 (vanaf 14.00 uur) en 
maandag 25 april 2022 (tot 14.00 uur) via de knop ‘aanmelden’ op 
onze website. 

Meer info over het hoe en waarom van de digitale aanmeldingsproce-
dure en handige filmpjes hoe aan te melden vind je op aanmelden.
school.
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Berlaarbaan 229
2860 SINT-KATELIJNE-WAVER
T 015 55 19 79 

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

28/03/2022  
– 25/04/2022 
14u00

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

05/05/2022
Communicatie resultaten: ouders worden via 
e-mail (= ticket) op de hoogte gebracht aan 
welke school hun kind werd toegewezen.

05/05/2022
Start effectieve inschrijvingen op de school van 
toewijzing (= verzilveren ticket).

02/06/2022
Einde inschrijvingen toegewezen leerlingen. 
Ticket is niet langer meer geldig. 

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

COLOMAplusMechelen

colomaplus

COLOMAplusMechelen

colomaplus


