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        Info en inschrijven. Wanneer mogen wij u ontmoeten?
2. 12. 2017   12-18u    geschenkenbeurs met infostand
3. 12. 2017   12-15u    geschenkenbeurs met infostand

8.   1. 2018    8.30u     start inschrijven broers&zussen t/m 19 januari 2018
22. 1. 2018   19-20.30u    scholenbeurs Zurenborg, Basisschool De Brug 
     Grote Beerstraat 31 2018 Antwerpen

3.   2. 2018   11-16u   infodag met expositie, voorlichting en rondleiding 
7.   2. 2018   16-20u   scholenbeurs Heuvelhal, Kapelstraat 7 2910 Essen
8.   2. 2018   start online aanmelden voor klas 7 (1ste leerjaar secundair) via Meldjeaan        
          Antwerpen. Hiberniaschool participeert niet. U mag bij ons rechtstreeks 
                       inschrijven op 21 april 2018, óók indien u zich al online aanmeldde op een   
          andere school via Meldjeaan. Info 03 293 28 98, info@hiberniaschool.be
21. 2. 2018   8.30-12.30u meeloopdag voor leerlingen van klassen 6, inschrijven  
      via inschrijvingen@hiberniaschool.be 

9.   3. 2018   18-20u    infomoment voorafgaand aan toneel klas 8 
11. 3. 2018   13-15u   infomoment voorafgaand aan zondagnamiddagconcert 
21. 3. 2018   8.30-12.30u meeloopdag voor leerlingen van klassen 6, inschrijven 
      via inschrijvingen@hiberniaschool.be  

16. 4. 2018   8.30u    start inschrijven klassen 8 t/m 12 
21. 4. 2018   11-16u    opendeurdag, tevens inschrijven klas 7 
     (deuren open 10.00u)
  
         Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten plaats in Hibernia, 
                     Middelbare Steinerschool Antwerpen, Volkstraat 40 2000 Antwerpen                                
        
        
        

        Ouderavonden op Steinerbasisscholen
26.10.2017   20u    info-avond klas 5/6 Steinerbasisschool De Kleine 
                                         Wereldburger Borgerhout 
13.10.2017   20u    info-avond klas 6 Steinerschool Antwerpen Basisschool 
24. 1. 2018   20u    info-avond klas 5/6 Steinerbs. De Wingerd Brasschaat 
6.   2. 2018   20.30u    info-avond klas 5 Steinerbasisschool Lohrangrin Wilrijk 

        Meeloopdag leerlingen Steinerschool Antwerpen basisschool 
2.   1. 2018   bezoek van volledige klas 6 van Steinerschool Antwerpen Basisschool  
         voor een meeloopdag 



                   Waarom Hibernia, Middelbare Steinerschool Antwerpen
Als Steinerschool begeleidt Hibernia kinderen om breed en algemeen 
gevormde soevereine, zelfstandige, evenwichtige en verantwoordelijke 
mensen te mogen worden. Daarbij staat aandacht voor de balans tussen 
het ontwikkelen van hart, hoofd en handen, ofwel voelen, denken en willen 
centraal. Zodoende bevat ons curriculum cognitieve, creatieve, ambachtelijke 
en exploratievakken, waarbinnen beweging, ritme, structuur en esthetische 
verwerking belangrijke elementen zijn. 
Cognitieve vakken zijn stevige peilers binnen ons aanbod. Maar naast de 
basisvakinhouden van wetenschaps-, taal-, en maatschappijgerichte vakken, 
maken we veel ruimte voor verdieping en komen literatuur, filosofie,   
economie, politiek, spiritualiteit en ervaringsgericht onderwijs ruim aan bod. 
Doorheen de schooljaren ondersteunen expressievakken als musiceren, 
tekenen & schilderen, linosnijden, vilten, boetseren, etsen, houtbewerken, 
koperslaan, kartonnage & boekbinden, toneel en dans het cognitieve leren, 
de ontwikkeling van het zielenleven en brengen inzicht en evenwicht.

Hiberniaschool is een ASO-school met de mogelijkheid van Latijn in de 
1˚graad. Op Hibernia is plaats voor iedereen doordat wij differentiëren en 
remediëren waar nodig. Er zijn mogelijkheden voor sterk begaafde leerlingen 
en voor kinderen met leer- en leefvragen. Wij voeren een aandachtig 
zorgbeleid en verzorgen voor de oudste leerlingen studiekeuzebegeleiding.
Op Hiberniaschool willen we jongeren leren hun individualiteit te ontplooien 
én een sociaal en bewogen lid van een samenleving te zijn. 

Hibernia, Middelbare Steinerschool Antwerpen 
is een school met een hedendaagse kijk op vakoverschrijdend onderwijs en 
intrinsiek leren, geworteld in de oude, beproefde en gekoesterde waarden en 
de ontwikkelings- en leeftijdsgerichte pedagogie van Rudolf Steiner.

         Wij bezoeken ouders en leerlingen
Voor scholen: wij bezoeken op aanvraag ook úw school voor een infoavond 
voor uw ouders klas 5 en/of 6. 
Voor leerkrachten klassen 5 of 6: ook willen wij tijdens de schooluren 
leerlingen enthousiasmeren voor de leerinhouden van het middelbaar onderwijs. 
Contacteer ons voor een interactieve ervaringsles, Magie van de Middenbouw, 
die op creatieve wijze inzicht geeft in de stof van de wetenschapsvakken en de 
wereld van de middelbare school. 
Daarnaast plannen wij initiatielessen op onze school voor 6de klassen.

Info/boeken: bert.beyens@hiberniaschool.be of 03 293 28 98
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