
 

!1

HEILIG HARTCOLLEGE  
TERVUREN 

Kwaliteit - Christelijk - Nederlandstalig
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Geachte ouder  
Beste leerling  

Als je kiest voor het Heilig Hartcollege Tervuren, of kortweg het HHC, dan  
kies je gewoonweg voor goed onderwijs. Kwaliteit staat voor ons gelijk aan 
doordacht onderwijs,  een sterk ASO-diploma en een voortreffelijke 
werkethiek. 

We hebben een christelijke kijk op mens en wereld. Daarbij hebben we  
in het bijzonder oog voor de kwetsbaren in onze samenleving. HHC wilt een  
warme school zijn waar iedereen zich thuis voelt.  

Wij bieden Nederlandstalig onderwijs aan. Taalbeleid is een speerpunt  
van onze school. Via buitenschoolse activiteiten, reizen en het Erasmus+project 
staan we echter als school midden in de wereld.   

Het HHC heeft een groen en ruim domein. Je kan ontspannen in ons HHC-park, 
sporten op het voetbalveld of de atletiekpiste of je groene vingers inzetten  
in de milieuwerkgroep.  

Maar het HHC biedt nog zoveel meer!  
In deze brochure laten we je graag 
kennismaken met de tweede en de derde 
graad van het HHC.  

Vanaf schooljaar 2021-2022 is onze school 
van start gegaan met het gebruik van 
laptops tijdens de lessen. Digitale 
hulpmiddelen maken deel uit van onze 
leeromgeving, maar worden doordacht 
ingezet. Eigen notities kunnen maken, 
vinden we  nog steeds erg essentieel in de 
verwerking van leerstof.  Ook over dit 

laptopproject vind je basisinformatie terug in deze brochure. 

Wij hopen dat je dankzij deze  brochure de nodige informatie krijgt  
en dat je vragen zo beantwoord worden.  
Wij danken je van harte voor je vertrouwen in onze school!  

         

WELKOM

Tot binnenkort, 
Het HHC-Team 
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Studieaanbod in het Heilig Hartcollege

Grieks - Latijn Latijn Moderne talen-Wetenschappen

Grieks 
Latijn Latijn Natuur 

Wetenschappen

Economische 
Wetenschappen

Sport 
Wetenschappen

Grieks 
Wiskunde

Latijn 
Wiskunde

Latijn 
Moderne talen

Economie 
Wiskunde

Moderne Talen 
Wetenschappen

Economie 
Moderne talen

Project TEMWProject Klassieke

Eerste jaar - A-stroom

Tweede graad - ASO : Finaliteit doorstroom - domeinoverschrĳdend 

Eerste graad  - A-stroom : observerend en oriënterend 

Derde graad - ASO (Tot en met schooljaar 2022-2023)

Moderne  
Talen 

Weten-
schappen 
Wiskunde

Humane 
Wetenschappen

Tweede jaar - A-stroom

Derde en vierde jaar

Vijfde en zesde jaar

Humane 
Wetenschappen

Moderne Talen 
Wiskunde
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Na het tweede jaar 
op onze school

In de eerste graad heb je geproefd van 
alle mogelijke interessedomeinen: 
economie, taal en cultuur, mens en 
maatschappij, wetenschappen en 
wiskunde.  

Het HHC kiest voor een 
algemene opleiding (ASO 
domeinoverschrijdend), die de leerling 
voorbereidt op hogere studies, zowel op 
academisch als op niet-academisch hoger 
onderwijs.  ASO is geen praktische opleiding, 
maar theoretisch van aard. Je leert er abstract 
denken. Graag en regelmatig studeren zijn een 
voorwaarde.  

Eigen aan ASO is eveneens het belang van 
taal, niet alleen in vakken als Nederlands en  
de moderne talen, maar ook in geschiedenis en 
godsdienst. In de tweede graad ASO krijg je 
ook minstens vier lesuren wiskunde per week.  

Welke weg neem je?

Op basis van je interesse 
kies je in de tweede graad  
daaruit een richting die bij 
je past en waarin je in de 
derde graad nog meer 

specialiseert. 
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ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

Voor wie? 
Economie heeft met de hele wereld om je heen te maken: wie interesse heeft  
in economie, komt ook uit bij politiek, sociale (bv. duurzaam ondernemen) en 
mondiale elementen (economische verhoudingen in de wereld).  
Een sterke interesse in het nieuws en de actualiteit is in deze richting belangrijk. 
Via de economische wetenschap krijg je kritisch inzicht in de samenleving in zijn 
geheel. Als dit jou aanspreekt, dan is de mooie richting Economische 
wetenschappen vast iets voor jou! 

Wat mag je verwachten van deze richting? 
Naast een algemene opleiding staan economie, talen OF wiskunde centraal.  
In deze studierichting leer je hoe economische systemen en ondernemingen 
werken. Hoewel er een stevig pakket wiskunde wordt voorzien, wordt er 
remediëring en uitdaging voorzien waar nodig. In de cursus wiskunde zal duidelijk 
worden gedifferentieerd.  

Na de tweede graad 
Als je Economische wetenschappen 
koos in de tweede graad, en je wilt 
graag in economie verder gaan, 
dan kies je voor  
Economie - Wiskunde of  
Economie - Moderne talen. 
Afhankelijk van je talenten en 
interesse  kan je ook een overstap 
maken naar andere richtingen, 
zoals bv. Humane Wetenschappen. 

Hogere studies 
Economie - moderne talen:  
bv. vertaler-tolk, 
communicatiewetenschappen, 
politieke en sociale wetenschappen, 
geschiedenis, rechten,... 

Economie - wiskunde:  
bv. toegepaste economische 
wetenschappen, 
handelsingenieur,... 

Tweede graad

3de jaar 4de jaar

Economie 4 4

Economie en 
ondernemen 1

Nederlands 4 4

Engels 3 2

Frans 4 4

Duits 1

Wiskunde 5 5

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Fysica 1 1

Aardr 1 1

informatica 1

LO 2 2

Artistieke vorming 1 1

32u 32u

Lessentabel tweede graad



 

!7

HUMANE WETENSCHAPPEN

Voor wie? 
Je hebt een belangstelling voor de mens en de samenleving in het algemeen.  
In de eerste graad vond je de vakken “mens en samenleving”, geschiedenis  
en godsdienst interessant, evenals het project “mens in de wereld”. Voor deze 
richting heb je een cultureel en talig profiel. 

Wat mag je verwachten van deze richting? 
In deze prachtige studierichting staat de mens zelf centraal.  Filosofie, 
kunstbeschouwing, psychologie en sociologie zijn je hoofdvakken. In humane 
wetenschappen leer je filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het 
goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Wat kan er mooier zijn? 
Maar je maakt ook op diepgaande wijze kennis met kunstgeschiedenis. Je leert 
kunstwerken te analyseren en kijkt door deze bril naar de mens en de 

maatschappij. Je bestudeert het 
gedrag van de mens door middel 
van psychologie en de toepassing 
hiervan in de samenleving in 
economie, politiek, cultuur en 
religie en dit in het vakdomein 
sociologie.   

Na de tweede graad 
Studeer je best verder Humane 
wetenschappen. Afhankelijk van je 
interesse en talent, kan je nog 
overschakelen naar een andere 
richting. 

Hogere studies 
Opleidingen in het hoger onderwijs 
met een sociale en culturele 
inslag behoren tot de 
mogelijkheden wanneer je in deze 
richting op onze school afstudeert:  
bv. pedagogische, psychologische 
en sociale wetenschappen, rechten 
en criminologie, geschiedenis, 
archeologie, kunstwetenschappen, 
filosofie, 
communicatiewetenschappen, 
leerkracht, verpleegkunde,... 

3de jaar 4de jaar

Filosofie 1 2

Kunstbeschouwing 2 1

Sociologie en  
psychologie 2 4

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Nederlands 4 4

Engels 3 2

Frans 4 4

Duits 1

Wiskunde 4 4

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Fysica 1 1

Aardr 1 1

informatica 1

LO 2 2

Artistieke vorming 1

32u 32u

Lessentabel tweede graad

Tweede graad
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KLASSIEKE TALEN 
Studierichtingen: Grieks-Latĳn of Latĳn

Voor wie?  
Als je in de eerste graad Latijn of Grieks Latijn volgde, kan je deze richting volgen.  

Wat mag je verwachten van deze richting? 
Voor deze richting heb je een talig-cultureel profiel, al dan niet gecombineerd met 
een profiel voor wiskunde of wetenschappen. Als je opteert voor klassieke talen, is 
het belangrijk dat je iemand bent die graag en met de nodige ernst en 
zelfstandigheid studeert. Deze richting is prachtig omdat het bestuderen van de 
oude talen en culturen je helpt om een uitzonderlijk diepgaand en kritisch inzicht te 
ontwikkelen in moderne talen en in de hedendaagse maatschappij. In de tweede 
graad leer je dit door met oude teksten te werken die interessante taalkundige, 
literaire en culturele ideeën aanreiken.  

Na de tweede graad 
In de derde graad komen de 
klassieke talen aan bod in 
volgende studierichtingen 
(vanaf 2023-2024): Grieks-
Latijn, Grieks-wiskunde, 
Latijn-Moderne Talen, Latijn-
Wetenschappen en Latijn-
wiskunde. Maar ook voor de 
andere studierichtingen die 
onze school aanbiedt, kom je 
in aanmerking: Moderne 
talen-wetenschappen, 
Wetenschappen-wiskunde, 
Economie-wiskunde, 
Economie-moderne talen, 
Humane wetenschappen, 
Sportwetenschappen (onder 
voorbehoud van inrichting).  

Na de derde graad 
kan je in heel wat richtingen 
op academisch of niet-
academisch niveau 
instromen. Met een ASO- 
diploma klassieke talen heb 
je tal van mogelijkheden.  

3de 
jaar

4de 
jaar

3de 
jaar

4de 
jaar

Grieks 4 4

Latijn 4 4 5 5

Nederlands 4 4 4 4

Engels 2 2 2 2

Frans 3 3 4 4

Duits 1

Wiskunde 5 5 5 5

Biologie 1 1 1 1

Chemie 1 1 1 1

Fysica 1 1 1 1

Aardr 1 1 1 1

Geschiedenis 2 2 2 2

Godsdienst 2 2 2 2

LO 2 2 2 2

Informatica 1

Artistieke 
vorming 1 1

32u 32u 32u 32u

Grieks-Latijn Latijn

Lessentabel tweede graad

Tweede graad
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MODERNE TALEN

Voor wie? 
Je hebt taalgevoel en een oprechte belangstelling voor talen en voor de 
samenleving in zijn geheel. In deze richting leer je je in diverse talen zowel 
mondeling als schriftelijk uit te drukken. Zowel de talen leren spreken, lezen als 
schrijven staan op het programma. Je bent bovendien geboeid door zowel 
literatuur, media als communicatie.  

Wat mag je verwachten van deze richting? 
De nieuwe richting Moderne talen is een prachtige ASO-richting. Je krijgt een 
uitgebreid talenpakket waarbij je onder meer wordt uitgedaagd op vlak van 
communicatiewetenschappen en literatuur. Daarnaast krijgt je een sterke 
algemene opleiding met een mooi pakket exacte en humane wetenschappen, 
omdat taal in alle domeinen belangrijk is.  

Na de tweede graad 
Je kan terecht in diverse richtingen 
(vanaf 2023-2024) waar taal een 
belangrijke rol speelt zoals  
Moderne talen, Moderne talen - 
wetenschappen, Moderne talen - 
economie of Humane 
wetenschappen. Afhankelijk van je 
interesse en talent, kan je nog 
overschakelen naar een andere 
richting.

Hogere studies 
Aangezien je een sterke ASO-basis 
hebt verworven kan je tussen een 
heel palet aan richtingen kiezen. 
Richtingen waarbij taal en tekst een 
belangrijke rol spelen: 
talenrichtingen, rechten, vertaler-
tolk, communicatiewetenschappen, 
journalistiek, geschiedenis, politieke 
wetenschappen, filosofie...... Maar 
je kan ook nog andere richtingen uit 
zoals economie of bepaalde 
richtingen met een meer exact 
wetenschappelijke inslag. 

3de jaar 4de jaar

Nederlands 4 5

Engels 3 3

Frans 5 4

Duits 2

Communicatie 
wetenschappen 1 2

Economie 2

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Fysica 1 1

Aardr 1 1

Psychologie en 
sociologie 1 1

Wiskunde 4 4

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

LO 2 2

Informatica 1

Artistieke vorming 1 1

32u 32u

Lessentabel tweede graad

Tweede graad
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NATUURWETENSCHAPPEN

Voor wie? 
Voor leerlingen die een sterke liefde en aanleg hebben voor wetenschappen en 
wiskunde  en volgende vaardigheden bezitten: nauwkeurig kunnen werken, 
creatief zijn bij het oplossen van problemen, nauwgezet experimenten kunnen 
uitvoeren. Naast leergierigheid naar de wereld van de exacte wetenschappen en 
wiskunde, heb je flink wat studie-inzet en doorzettingsvermogen nodig voor deze 
richting.  

Wat mag je verwachten van deze richting? 
In de richting natuurwetenschappen krijg je een prachtig pakket wetenschaps-
vakken: je krijgt meer uren biologie, fysica en chemie als in de andere richtingen; 
maar je om nog meer tegemoet te komen aan de drang om te experimenteren en 
creatief te zijn is er ook het vak  techniek en wetenschappen; daarnaast denk je 
ook dieper na en stel je vragen over de aard van wetenschappen in het vak 
wetenschapsfilosofie. In een richting waar analytisch en logisch denken erg 
belangrijk zijn, krijg je ook een stevig pakket van 5u wiskunde per week. Ook 

moderne talen zijn een belangrijke 
component van deze richting.  

Na de tweede graad 
In het vijfde jaar kan je  
Wiskunde - wetenschappen volgen 
of je kiest voor  
Moderne talen - wetenschappen  
of sportwetenschappen.  
Ook een schakeling naar 
Economie-wiskunde behoort tot  
de mogelijkheden.  
Een volledige omschakeling  
naar Economie-moderne talen of 
Humane Wetenschappen kan, mits 
een inhaalbeweging.  
Hoger onderwijs 
De richtingen met de component 
wetenschappen of wiskunde 
bereiden op vele opleidingen uit 
het hoger onderwijs voor zoals 
bijvoorbeeld burgerlijk ingenieur,  
geneeskunde of bijvoorbeeld pure 
fysica, chemie, biologie, geologie,.. 
Er zijn tal van mogelijkheden! 

3de jaar 4de jaar

Biologie 2 2

Chemie 2 2

Fysica 2 2

Aardr 1 1

Techniek en 
wetenschap 1 1

Wetenschaps-
filosofie 1

Wiskunde 5 5

Nederlands 4 4

Frans 4 4

Engels 3 2

Duits 1

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

informatica 1

LO 2 2

Artistieke vorming 1 1

32u 32u

Lessentabel tweede graad

Tweede graad
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SPORTWETENSCHAPPEN

Voor wie? 
Je bent sportief en houdt van meerdere sporttakken.  
Je bent geïnteresseerd in wetenschappen en hebt aanleg voor wiskunde.  
Dan zou Sportwetenschappen wel eens de geknipte richting kunnen zijn voor jou! 

Wat mag je verwachten van deze richting? 
In de richting Sportwetenschappen staat de relatie tussen  
sport en wetenschappen centraal.  
Je combineert vier uren sport waarin je diverse sporttakken beoefent  
met een stevig pakket wetenschappen (2u biologie, 2u fysica en 2u chemie).  

Daarnaast krijg je ook 4u 
wiskunde. Net als in alle ASO-
richtingen, krijg je ook een 
algemene opleiding met heel wat 
aandacht voor talen.  

Na de tweede graad  
kan je Sportwetenschappen of 
Moderne talen- wetenschappen 
volgen.  
Mits een inhaalbeweging kan je 
ook andere studierichtingen aan. 

Hogere studies 
Kinesitherapie, 
revalidatiewetenschappen, 
bewegingswetenschappen, 
ergotherapie,... 

3de jaar 4de jaar

LO 2 2

Sport en 
bewegings-
wetenschappen 2 3

Wiskunde 4 4

Biologie 2 2

Fysica 2 2

Chemie 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Nederlands 4 4

Engels 3 2

Frans 4 4

Duits 1

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

informatica 1

Artistieke vorming 1 1

32u 32u

Lessentabel tweede graad (onder voorbehoud)

Tweede graad
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LESSENTABEL 3DE GRAAD ( tot 2023-2024 )
ECMT ECWI GRWI HUWE LAMT LAWI MTWE MTWI WEWI

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1

Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Frans 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3

Engels 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 2 2 2

Duits 3 3            3 3      2 2 3 3    

Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Wiskunde  3 3 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 6 6 4 4 6 6 6 6

Natuurwetenschappen 2 2       2 2 2 2 2 2                

Fysica     1 1 1 1     1 1 2 2 1 1 2 2

Biologie     1 1 1 1     1 1 1 2 1 1 2 2

Chemie     1 1 1 1     1 1 2 2 1 1 2 2

Latijn               4 4 4 4            

Grieks         4 4                    

Economie 4 4 4 4                      

Cultuurwetenschappen           3 3 3 3                

Gedragswetenschappen           3 3 3 3                

Esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fysica interactief 1

Project Film         1                

Filosofie 1

Project Pedagogiek         2                

+ 

5de: Duits - 6de: Vrije ruimte

OF

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

+2u wiskunde  (*)

OF

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

+1u Chemie & 1u fysica  (**) 2 2 2 2

Voor de vrije ruimte kunnen de leerlingen kiezen uit verschillende projecten (de lijst wordt elk jaar aangepast). Voorbeelden: 
politieke vorming, EHBO, Spaans,…

Opmerkingen:  

De 1e kolom geeft het aantal lesuren in het 5e jaar weer, de 2e kolom in het 6e jaar.  

(*) +2u wiskunde: leerlingen die deze keuze maken, krijgen in wisk 6u gedifferentieerd les. 


(*) +1u Chemie & 1u fysica: deze leerlingen volgen de cursus fys2u en che2u samen met de richting MTWE.

HUWEWI
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1.VISIE 

In het dagelijks leven en in de leer- 
en werkomgeving zijn digitalisering 
en technologisering niet meer weg te 
denken. Onze hele maatschappij is 
gedigitaliseerd. Het is aan onze 
school om leerlingen daar mee op 
voor te bereiden. 
Daarom hebben we besloten om 
een nieuwe grote stap te zetten 
in de digitalisering van ons 
onderwijs.  

Vanaf schooljaar 2021-2022 voeren 
wij in fasen laptops in voor de 
leerlingen. Binnen drie schooljaren 
beschikt elke leerling van onze school 
over een HHC-laptop, die hij op 
school en thuis gebruikt.  

In schooljaar 2022-2023 is het de beurt aan de leerlingen van het 
eerste, het derde en het zesde jaar. De leerlingen van het tweede,  
het vierde en het vijfde jaar beschikken reeds over een laptop. 

Een laptop voor elke leerling, 
op school en thuis!

Waarom doen we dit? 

● Leerlingen worden digitaal geletterd. 

● De laptop wordt ook thuis gebruikt. Hierdoor gaat studeren vlotter. 

● De laptop maakt differentiatie in de klas meer mogelijk. 

● Leerlingen kunnen op school en thuis gemakkelijker samenwerken. 

● De lessen worden meer ervaringsgericht en visueler. 
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2.Praktisch 

Naast een basispakket leer- en/of werkboeken verwachten we dat elke leerling die 
naar het HHC gaat, eenzelfde laptop heeft. 

We werken samen met de firma Signpost. Signpost heeft al jarenlange ervaring met 
de verkoop en verhuur van laptops aan scholieren. 
We kiezen voor een goede laptop met een uitgebreid softwarepakket.  
Daarnaast mag een leerling ook voor persoonlijk gebruik programma’s op de laptop 
installeren. Je kan het toestel natuurlijk ook elders aankopen. 

Ouders kunnen kiezen tussen directe aankoop of huurkoop * 

Directe aankoop: Je koopt de laptop voor 599 euro en betaalt in één keer. 

Huurkoop: Je betaalt gedurende 34 maanden maandelijks 20 euro.  
Alles samen kost de laptop dan 680 euro.  

Bij beide aankoopopties betaal je maandelijks 2 euro voor het uitgebreide 
softwarepakket. Deze betaling verloopt via de schoolfactuur. 

Zowel bij de aankoop of huurkoop hoort een uitgebreide waarborg 
● Je laptop wordt bij problemen met hardware of software binnen de twee werkdagen 
door Signpost opgehaald. Ondertussen gebruik je gratis een vervangtoestel van de 
school. Ook tijdens de vakantieperiode loopt de herstelgarantie. Indien een herstelling 
niet binnen de garantie valt (bvb. scherm gebroken omdat de laptop is gevallen) zal 
Signpost maximaal 39 euro herstellingskosten aanrekenen. 

●Wordt je laptop gestolen buiten de school, met braak of onder bedreiging, dan betaal 
je 150 euro voor een vervangtoestel van dezelfde leeftijd. 

* Alle prijsvermeldingen in deze folder zijn onder voorbehoud. 

Eenzelfde laptop voor alle leerlingen.

Eén toestel voor iedereen zorgt voor: 

● meer gelijke onderwijskansen 

● een vlotter lesverloop 

● een betere prijs 

● snelle en efficiënte herstelling 
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VRIJE RUIMTE 
-Politieke vorming 

-Inleiding tot  
psychologie 

-Inleiding tot poëzie 

-Filosofie 

-Inleiding tot economie 

-Leren programmeren 

-Wereldkeuken 

LEERLINGENparticipatie 

-Leerlingenraad 

-Zesdesgroep 

-Meters en peters 

-Huiswerkbegeleiding kinderen 
lagere school 

WEDSTRIJDEN 
Olympiades voor 

fysica, wiskunde… 
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UITSTAPPEN 
-Meerdaagse reizen 
naar het buitenland: 
Berlijn, Italië, Parijs… 

-Erasmus 

-Inleefuitstap WO:  

bv.: Westhoek, 
Auschwitz… 

-Uitstap naar 
Guislainmuseum 

-Bedrijfsbezoeken

SOCIALE 
PROJECTEN 
-HHC for Life 

-Uitstap naar Brussel = 
in het spoor van de 
vluchteling 

-Teambuilding 

-Week van de Diversiteit 

-Inclusieproject met de 
Deltaklas 
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CULTUUR 
-Schooltoneel met 
De Wolkenmakers 

-Bezoek aan 
tentoonstellingen 
en musea 

-Muziekweek – 
De Cultuurcel 

-Filmforum 

SPORT 
-Sportdagen 

-Middagsport 

-Sportwedstrijden 

MILIEU 
-MOS - Milieu Op School 
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Voor info i.v.m. inschrijvingen voor de tweede of derde graad 
zie website van de school: www.hhc.be 

Je kan ook steeds een afspraak maken met de adjunct-directeur: 
Mevrouw A. Coessens 

via mail: adjunctdir@hhc.world 
of telefonisch: 02 767 35 49 

Wil je de sfeer van onze school proeven?  
Neem dan eens een kijkje op onze facebookpagina of Instagram. 
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