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Uitdagend en leerzaam



Gymnasium

Grieks en Latijn
Naast de gewone schoolvakken krijg je op het  
gymnasium de vakken Grieks en Latijn. In de onder-
bouw leer je de basis van de beide talen.
Naamvallen en werkwoordsvormen zijn soms behoor-
lijke hersenkrakers. Je leert nadenken en doorze!en op 
een hoog niveau. Doordat je erg precies leert werken 
met de taal en de grammatica, leer je andere talen  
gemakkelijker.  Ook maak je kennis met de oude ver-
halen over antieke goden en helden, zoals het verhaal 
van de held Aeneas. Hij vertrok vanuit het brandende 
Troje met zijn oude vader op zijn rug en zijn zoontje 
aan de hand richting Italië, om daar de basis te leggen 
voor het onvergetelijke Romeinse Rijk.

De oorsprong van onze cultuur
Op het gymnasium maak je kennis met de wereld  
van de oude Grieken en Romeinen. Hun prachtige 
verhalen en diepe wijsheden zijn de oorsprong van 
onze cultuur. Hun talen vormen de basis van veel 
West-Europese talen. Je leert leuke woordafleidingen 
en ontdekt hoe talen werken en met elkaar te maken 
hebben.

Gymnasium op !o of vwo?
Al eeuwenlang bewijst het gymnasium de beste  
opleiding te zijn voor intelligente en nieuwsgierige 
mensen. Op onze school kun je al in klas 1 met het 
gymnasium beginnen. Je combineert het dan met 
tweetalig onderwijs (!o). Vwo-leerlingen die niet 
kiezen voor !o, komen in de havo/vwo-klas terecht en 
kunnen in klas 2 gymnasium gaan doen. 
Na klas 1 heb je de keuze tussen atheneum of  
gymnasium. Het atheneum is vwo zonder Grieks  
en Latijn en met de vakken Spaans en O&O  
(Onderzoek en Ontwerpen). Beide opleidingen  
duren 6 jaar.

Het gymnasium is uitdagend en leerzaam!
Een gymnasiumklas is leergierig. De leerlingen willen 
graag leren en hun kennis verdiepen. Jullie zijn een 
hechte groep in klas 2AG of 3AG (atheneum en  
gymnasium) of in de !o klas van het gymnasium! 

Het gymnasium: iets voor mij?
Van de basisschool heb je een vwo-advies nodig 
om gymnasium en/of !o te kunnen doen. Ook voor 
hoogbegaafde kinderen is het gymnasium vaak een 
geschikte opleiding. Voor hen en voor andere kinderen 
die extra uitdaging nodig hebben, bieden we speciale 
programma’s aan. We doen ons best om deze leerlingen 
een goede plek te bieden op onze school.

Gymnasium in de bovenbouw
Aan het einde van het derde jaar kiezen alle leerlingen 
een profiel dat aansluit bij de vervolgstudie die je na 
het behalen van je vwo-diploma wilt gaan doen.  
Als gymnasiumleerling kun je met elk profiel Grieks  
en/of Latijn kiezen. Bij deze vakken lezen we in de 
bovenbouw klassieke teksten in het origineel, zoals de 
Bijbel en de beroemde Metamorphosen van Ovidius.

Het vak Klassieke Culturele Vorming
In de vierde klas wordt het vakkenpakket uitgebreid 
met het vak Klassieke Culturele Vorming (KCV).  
In deze lessen leer je veel over de invloed van de  
oudheid op onze literatuur, cultuur, filosofie, schilder- 
en beeldhouwkunst. 

Leer Grieks en Lat ijn en stap in de wereld 
van de oude Grieken en Romeinen

Wil je meer weten?
Wil je meer weten over het gymnasium en  
of het iets voor jou is?  
Bel ons op telefoonnummer 050 - 524 45 75  
of mail naar onderbouw@gomaruscollege.nl.
 

Je zit nu in groep acht. Volgend jaar ga je naar het voortgezet onderwijs.  
Misschien wel naar het vwo. Op het Gomarus College kun je ook kiezen voor  
het gymnasium. We leggen je graag uit wat het gymnasium is.

Kijk op www.gomaruscollege.nl voor de (online) 
kennismakingsactiviteiten!


