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Voor de nieuwsgierige
leerling op Stad & Esch:
vwo+gymnasium
Vwo+gymnasium is een opleiding waar
leerlingen goed leren plannen, onderzoeken,
samenwerken en presenteren en waar alle
mogelijkheden openliggen om uitdaging
en verdieping te zoeken. Die is te vinden
enerzijds in de zelfgekozen projecten, waar
leerlingen al onderzoekend een kijkje in de
buitenwereld nemen en hun horizon verbreden,
en anderzijds door de mogelijkheid om een
gymnasiumdiploma te halen als je voor Latijn
en Grieks kiest.
Hoe ziet het er in de praktijk uit?
Naast de reguliere vakken die ook op het
atheneum worden gegeven, krijgen de leerlingen
filosofie en keuzewerktijd (KWT). In de KWTuren wordt zelfstandig gewerkt aan huiswerk
en/of aan het zelfgekozen project. Daarnaast
is er de mogelijkheid om tijdens deze lessen
vakgerichte of projectgerelateerde vragen te
stellen aan de begeleidende docent of extra hulp
te krijgen voor bijvoorbeeld het verbeteren van
studievaardigheden.
Kies je in de Vwo+gymnasium combinatiebrugklas voor vwo+ onderwijs, dan volg je 9
uren KWT. Als je voor de extra uitdaging van het
gymnasium gaat, dan krijg je 3 uren Klassieke
Vorming en houd je 6 KWT-uren over.
Voor veel leerlingen is de keuze om Vwo+ of
gymnasium te volgen meteen duidelijk. Sommige
leerlingen twijfelen. Voordeel van de combinatieklas is, dat de twijfelaars tot de herfstvakantie
mogen snuffelen aan de lessen Klassieke Vorming.
Daarna volgt het definitieve keuzemoment om er
wel of niet mee door te gaan.

Bij de keuze van de excursies proberen wij aan te
sluiten bij de belevingswereld en de opleiding van
onze leerlingen. Dus aandacht voor de klassieken
en/of onderwerpen die betrekking hebben op de
projecten.
Vwo+ wordt na drie jaar afgesloten met een
certificaat waarop staat welke projecten je hebt
gedaan. Je zult merken dat je goed voorbereid je
studie kunt vervolgen in de bovenbouw en later
de universiteit of het hbo. Als je succesvol examen
doet in Latijn of Grieks, krijg je je gymnasiumdiploma. Net als de vwo+ leerlingen krijgen
de gymnasiasten een certificaat waarop hun
projecten staan vermeld.

Klassieke Vorming
In ons onderwijs staan niet alleen de projecten
en de zelfwerkzaamheid centraal. We bieden
namelijk nog een extra uitdaging voor wie
daaraan behoefte heeft: alle brugklasleerlingen
kunnen zich in de eerste week van het nieuwe
schooljaar op vrijwillige basis aanmelden voor
het al eerder genoemde snuffelen aan klassieke
vorming.
Klassieke Vorming stelt leerlingen in staat kennis
te maken met de taal en cultuur van Grieken en
Romeinen. Tijdens de lessen komen sowieso aan
bod: het Griekse alfabet, mythologie, Klassieke
architectuur, de beginselen van Latijn en Grieks
en nog veel meer.

Latijn en Grieks
Klassieke Vorming vormt de basis voor het
onderwijs in de talen Latijn en Grieks in klas 2
en 3. Daar leren we teksten lezen die, ook al
zijn ze soms duizenden jaren oud, verrassend
betekenisvol zijn voor onze eigen leefwereld.
Sterker nog: onze hele westerse cultuur vindt zijn
oorsprong bij de Grieken en Romeinen. Wil je de
wereld begrijpen? Begin dan bij de Oudheid!
Als na het volgen van Latijn en/of Grieks in de
bovenbouw het eindexamen succesvol wordt
afgelegd, mag je je de trotse eigenaar van een
gymnasiumdiploma noemen.
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De projecten
Bij elk project (3 per jaar) wordt, meestal in
groepjes, onderzoek gedaan naar een onderwerp
dat door de leerling zelf gekozen is, zodat het
uitdaging biedt en de leerling gemotiveerd aan
de slag kan. De keuze in onderwerpen is zeer
divers. Gedurende een aantal weken wordt
onder toeziend oog van een begeleider en met
een stappenplan gewerkt aan het zoeken van
informatie. Dit gebeurt o.a. door buiten school
een expert te bevragen. Hierna volgt het maken
van een onderzoeksverslag, het voorbereiden van
een presentatie en het schrijven van een reflectie
op het hele onderzoek.
Aan het eind van het schooljaar presenteren
de leerlingen hun laatste project aan ouders/
verzorgers en belangstellenden. Elke keer weer
een zeer onderhoudende, maar ook spetterende
avond met enthousiaste leerlingen die vol trots
hun project presenteren!

Kom naar onze open dagen
en beleef vwo+gymnasium!

