
 

Pre-college Mill Hill College. 
Versterk Je Wereld 

 
Zoals elk jaar organiseert het Mill Hill College ook dit schooljaar een pre-college voor leerlingen uit 
groep 8. Het pre-college is bedoeld voor leerlingen die een ochtend instructie op de basisschool 
kunnen missen en die toe zijn aan verrijking. De leerlingen die deelnemen aan het pre-college worden 
in de colleges uitgedaagd, geprikkeld tot nadenken en maken kennis met verschillende 
wetenschappelijke en creatieve vakgebieden. 
 
Versterk je wereld 
Bij het Mill Hill College leer je te worden wie je bent. Als je nieuwsgierig bent en dingen onderneemt, 
ontdek je steeds meer over wie je bent en waar jouw talenten en interesses liggen. En dat versterkt je 
wereld!  
 
Het pre-college prikkelt je nieuwsgierigheid door allerlei verschillende vakken aan bod te laten komen. 
Als je meedoet  aan pre-college, maak je kennis met verschillende wetenschappelijke en creatieve 
vakgebieden: 

- Aardrijkskunde 
- Biologie: genetische manipulatie 
- Economie 
- Wiskunde 
- Talenoriëntatie: Spaans, Frans, Duits, Latijn 
- Bètaoriëntatie (techniek) 
- Lichamelijke opvoeding 
- Team X (projectonderwijs) 
- Sterrenkunde 
- Levensbeschouwing 
- Theatersport 

 
 
Als je bij ons pre-college hebt gevolgd, heb je een goed beeld van hoe de lessen op de middelbare 
school eruit zien, heb je dingen geleerd en je grenzen verlegd. Bovendien heb je ontdekt welke 
vakken jij het interessantst vindt en waar je kwaliteiten liggen, zodat je steeds beter kunnen worden 
wie je bent! 
 
Praktische informatie en aanmelding 

• Bij het pre-college krijgen leerlingen 10 weken lang op woensdagochtend van 08:45 – 12:00 
uur colleges bij ons op school. De lessen starten na de herfstvakantie. 

• De aanmelding voor het pre-college verloopt via de basisschool, de leerkracht en/of IB-er 
bepaalt welke leerlingen in aanmerking komen. 

• Leerlingen kunnen tot en met 30 september 2021 aangemeld worden bij het pre-college via 
POVO 013. 

• Enkele weken voor het programma begint, ontvangen de deelnemers en leerkrachten 
informatie over het programma. 

• Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, worden de leerlingen in (meestal twee) groepen 
ingedeeld. Beide groepen volgen hetzelfde programma, alleen de volgorde verschilt. 

• Aan het einde van de lessenreeks krijgen de deelnemers een certificaat uitgereikt. Tijdens 
deze feestelijke bijeenkomst 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 Astrid Beets: abeets@millhillcollege.nl  of met 
Casper Middag: cmiddag@millhillcollege.nl  
 

“Wat wil je worden?”  

vroeg de juf. 

’T was in de derde 

klas 

Ik keek haar aan 

en wist het niet. 

Ik dacht dat ik al 

iets was. 

Toon Hermans 
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