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In beweging zijn 

  

Onderzoeken 

 

 Ontdekken  Geprikkeld worden 

Kennis opdoen  Actief bezig zijn  

 Nadenken  Grenzen verleggen 
Uitdagingen zoeken  Verrast worden  

 
 

Zit je in groep 8 en wil je meer? Dan is het Pre College écht iets voor jou! 
Je bent tien keer te gast op het Mill-Hillcollege. Doe mee met onze onwijs gave 
onderwerpen vol prikkelende praktijk, waarbij je moet durven denken. Je krijgt 
superslimme lessen én je leert het Mill-Hill kennen. Doe je mee, dan zijn de zenuwen voor 
de brugklas straks écht verdwenen! 
We hebben elk jaar een verrassend programma met vakken als sport, Spaans, filosofie, 
techniek en sterrenkunde.  
 

 

Het Pre College van het Mill-Hillcollege is een speciaal project met verrijkingslessen voor leerlingen uit 
groep 8. De reeks van tien lessen is bedoeld voor leerlingen met een vwo-denkniveau van basisscholen 

uit Goirle en omgeving, die makkelijk tien ochtenden instructie op de basisschool kunnen missen.  
De leerkracht van de basisschool bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor het volgen van dit 

programma. Aanmelding is alleen mogelijk via de basisschool. 
 

Veel leerlingen vinden het fijn om mee te doen aan het Pre College, omdat ze toe zijn aan wat meer 

uitdaging en afwisseling. Ze hebben vaak het gevoel dat ze eigenlijk al ‘klaar’ zijn op de basisschool en 
willen ontzettend graag iets nieuws en anders leren dan ze gewend zijn. Tijdens het Pre College worden 

de hersenen van leerlingen geprikkeld en worden ze aangesproken op hun eigen niveau. Vaak komen 
leerlingen vol enthousiaste verhalen terug op de basisschool, die ze met hun leerkracht of klasgenootjes 

delen. 

 
De leerlingen krijgen een uitdagend programma voorgeschoteld, waarin ze deelnemen aan lessen van 

allerlei vakken en uit diverse disciplines: van Spaans tot sport en van filosofie tot sterrenkunde. Elke 
week staat er een andere bevlogen docent voor de groep, zodat ze alvast kunnen wennen aan 

verschillende personen voor de klas op een middelbare school. 
 

De afgelopen jaren waren er ongeveer zestig deelnemers aan het Pre College, die verdeeld zijn over 

twee groepen. Beide groepen volgen hetzelfde programma, alleen in een andere volgorde.  
De lessen vinden plaats op tien woensdagochtenden van 9.00 uur tot 11.00 uur tussen oktober en 

januari. De data voor schooljaar 2017-2018 zijn: 25 oktober, 1 november, 6 november, 15 november, 
22 november, 29 november, 6 december, 13 december, 20 december en 11 januari. 

Aan het einde van de lessenreeks krijgen de leerlingen een certificaat uitgereikt. Tijdens deze feestelijke 

bijeenkomst op 18 januari 2018 zijn de ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten ook welkom en wordt de 
opgedane kennis getest bij de leerlingen door middel van een Pre College Quiz. 

 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ester Hekkenberg: ehekkenberg@mill-hillcollege.nl  
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