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Ons gymnasium:
kiezen voor een
bijzondere uitdaging
Het gymnasium is een aparte afdeling van
het vwo. Het biedt leerlingen die meer willen
doen dan het reguliere vwo-programma een
bijzondere uitdaging. De gymnasiumopleiding
duurt zes jaar, net als het atheneum. Als je
die zes jaar succesvol doorlopen hebt, mag
je jezelf de trotse eigenaar noemen van een
gymnasiumdiploma. Dat is het hoogste
diploma dat je op de middelbare school kunt
halen! Het verschil met het atheneum is o.a.
dat je extra vakken krijgt als Grieks en Latijn.
Ook doe je de andere vakken in minder tijd.
Gymnasiumleerlingen hebben dus evenveel
schooluren als atheneumleerlingen maar in die
tijd doe je meer. Als je de goede werkhouding
hebt, is gymnasium niet veel moeilijker dan
atheneum.
Onderbouw
In klas 1 krijg je op het gymnasium twee extra
vakken: filosofie en klassieke vorming. Bij filosofie
leer je creatief te denken en de wereld te analyseren. Bij klassieke vorming ga je op onderzoek
uit naar de talen en culturen van de Grieken en
Romeinen. Die zijn voor een belangrijk deel bepalend geweest voor onze eigen maatschappij; de
Grieken en Romeinen staan immers aan de basis
van de Europese cultuur. In tijden en op talloze
terreinen kun je die invloed aanwijzen: in films, in
de kunst, in verhalen, in games… Het is geweldig
om daar de oeroude bronnen van te kennen.
In klas 2 en 3 blijf je filosofie volgen. De klassieke
vorming maakt dan plaats voor de vakken Latijn
en Grieks. Daardoor leer je nog intensiever de taal
van de Romeinen en oude Grieken. Ook wordt er
veel aandacht gegeven aan de cultuur, de geschiedenis en de verhalen uit de Oudheid.

Bovenbouw
Na de overgang naar klas 4 kun je ervoor kiezen
om Latijn of Grieks (of beide!) in je vakkenpakket
op te nemen. Je leest dan echte Griekse en Latijnse teksten van soms duizenden jaren oud. Je zult
merken dat deze teksten nog steeds aanspreken
door hun spanning, schoonheid en betekenis voor
onze tijd. Om de teksten goed te kunnen begrijpen, heb je vaak ook achtergrondkennis nodig.
Daarom blijven we onder meer de kunst, geschiedenis, filosofie en godsdienst van de Oudheid
bespreken en bestuderen. Ook staat in de bovenbouw de Rome-reis op het programma. Dat is
een hoogtepunt van de gymnasiumopleiding; je
maakt een studiereis die studenten in heel Europa
al vele eeuwen ondernemen.

Waarom gymnasium?
Als je in klas 6 succesvol examen doet in Latijn en/
of Grieks, krijg je je gymnasiumdiploma. Dat kun
je gerust ook zien als een soort ‘visitekaartje’ voor
je vervolgopleiding. Met het gymnasiumdiploma
bewijs je dat je iemand bent die iets extra’s kan én
wil doen.
Op het gymnasium leer je analyseren, kritisch
denken en vergroot je je taalgevoeligheid en kennis van de wereld. De wereld ziet er echt anders
uit door een gymnasiumbril. Je kunt heel goed de
link leggen tussen verleden en heden, en verbanden leggen die andere mensen misschien ontgaan. Los van deze persoonlijke verrijking zijn er
ook een hoop praktische voordelen: het leren van
andere talen wordt makkelijker, je analyserend
vermogen helpt je bij veel vakken en studies, en
voor sommige vervolgstudies (zoals geneeskunde, theologie, talen, literatuur en geschiedenis) is
het een aanzienlijk voordeel als je Grieks of Latijn
beheerst.

Check of het gymnasium iets voor jou is
Gymnasium doen is een geweldige uitdaging.
Maar voor je ja zegt, moet je jezelf een paar
vragen stellen. Vraag jezelf af of je:
• gemakkelijk leert en het beste uit jezelf wilt halen,
• interesse hebt in taal, filosofie, geschiedenis en
cultuur,
• analytisch en kritisch wilt leren denken,
• nieuwsgierig bent en over
doorzettingsvermogen beschikt,
• graag de link wilt kunnen leggen tussen
verleden en heden.
Is het antwoord op alles ‘ja’, dan ga je iets moois
tegemoet op het gymnasium.
Al langere tijd denken we na over de verschillen
en overeenkomsten tussen vwo+ en gymnasium.
Beide opleidingen zijn immers bedoeld voor
leerlingen die net een beetje meer aan kunnen.
Vorig jaar zijn we gestart met een pilot om
het onderwijs van gymnasium en vwo+ te
combineren, zodat we zowel de gymnasium
leerlingen als de vwo+ leerlingen meer kansen en
mogelijkheden kunnen bieden.
Voor de gymnasium leerlingen betekent dit dat
ze meer met projecten gaan werken en ook
meer keuze krijgen in de projecten die ze willen
doen. De projecten zullen deels bestaan uit
klassieke thema’s, maar gymnasium leerlingen
kunnen ook kiezen uit meer moderne thema’s en
onderzoeken.

Interesse voor het gymnasium?
Kom naar onze open dag en
maak kennis met onze
gymnasiasten!

