Aanmelden klas 7
van 8 maart tot en met 26 maart 2021
via meldjeaansecundair.antwerpen.be
Aanmelden klassen 8 - 11
via inschrijvingen@hiberniaschool.be
Inschrijven op afspraak
op zaterdag 24 en zondag 25 april 2021
Vragen? Op de hoogte blijven?
info@hiberniaschool.be
tel. 03 293 28 98

www.hiberniaschool.be

Volkstraat 40 2000 Antwerpen
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Info Aanmelden Inschrijven

Informatie
vanaf 6 februari online
via www.hiberniaschool.be
op zaterdag 27 en zondag 28 februari 2021
individuele rondleiding op afspraak
via directie@hiberniaschool.be

Hiberniaschool, kortweg Hibernia, is een school voor ASO, Algemeen Secundair
Onderwijs, zowel in de gangbare als in de letterlijke betekenis van het woord.
Gangbaar: de opleiding is van ASO-niveau en bereidt dus voor op hoger
onderwijs aan hogeschool of universiteit.
Letterlijk: het is werkelijk een algemeen vormende opleiding. In de Middelbare
Steinerschool wordt aan de jonge mens welbewust een zo breed mogelijk aanbod aangereikt.
Het omvat niet enkel een stevige intellectuele pijler, maar bevat naast de theoretische vakken,
ook kunstzinnig en praktisch onderwijs. Bovendien wordt ook binnen elk vak zo veel mogelijk
naar een evenwicht gezocht tussen denken, beleven en handelen. Op die manier zullen hoofd,
hart en handen elkaar voeden en ondersteunen.
In de middenbouw biedt Hiberniaschool een rijk curriculum waarin ruimte is
voor onderzoeken, waarnemen, ervaren en verbinden. Drie keuzeateliers rond Latijn, STEM- en
expressievakken, die we de namen Fortuna, Galileo en Leonardo meegaven, bieden de optie
om het curriculum meer uit te breiden en te verdiepen. Daarnaast werken we met binnen-klasdifferentiatie om te verbreden en te verdiepen, en staan we in voor een overtuigend
remediërings- en zorgbeleid.
In tweede en derde graad is onze pedagogie een eigen, door de overheid
erkende studierichting met gelijkwaardige eindtermen. In tegenstelling tot specialiserende
richtingen zoals economie-moderne talen, humane wetenschappen of Latijn-wiskunde, blijft
de richting Rudolf Steinerpedagogie een breed en algemeen vormend curriculum aanbieden
waarin, naast alle vakken, ook veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling.
Onze leerlingen stromen na deze algemene vorming succesvol door naar zeer
uiteenlopende studierichtingen aan hogeschool of universiteit. Van werktuigbouwkunde tot
grafische opleidingen, van wiskunde tot psychologie, toneelschool, geologie, architectuur,
conservatorium of van Germaanse talen tot (dier)geneeskunde. Soms gaan zij studeren in het
buitenland, eerst een jaar reizen, aan het (vrijwilligers)werk of volgen een specialisatiejaar.
Hiberniaschool – Middelbare Steinerschool Antwerpen werkt volgens de
pedagogische visie en grondslagen van Rudolf Steiner en gaat bij het lesgeven uit van het
antroposofisch mensbeeld.
U kunt online met onze school en werking kennismaken via website en social media.
Op 27 en 28 februari 2021, buiten schooltijd en met inachtneming van alle maatregelen,
organiseren wij individuele rondleidingen op afspraak, om op een bescheiden wijze onze
school persoonlijk te kunnen ervaren. Vanzelfsprekend bieden we dit aan onder voorbehoud
van eventueel wijzigende regels.
U meldt u en uw kind aan voor de rondleiding door te mailen met directie@hiberniaschool.be.
U ontvangt dan een link om in te schrijven en een nadere toelichting.

Hibernia, Middelbare Steinerschool Antwerpen - ASO met Latijn in 1ste graad.
www.hiberniaschool.be • www.facebook.com/hiberniaschool • www.youtube.com > ‘hiberniaschool’
03 293 28 98

