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Als je kiest voor het gymnasium  
kies je voor een mooie, veelzijdige 
opleiding. Naast de vwo-basisvakken 
volg je namelijk ook de vakken Grieks 
en Latijn. 

Gymnasium 
in klas 1

Vertrouwen in jongeren en dus in de toekomstwww.chrlyceumdelft.nlwww.chrlyceumdelft.nl



Bij Grieks en Latijn draait het niet alleen om de taal van de oude 
Grieken en Romeinen. 

We dagen je ook uit om na te denken over cultuur, wetenschap, 
talen, techniek, filosofie en kunst van toen én nu. Zo vergroot je je 
woordenschat, je creativiteit en je algemene kennis. Tegelijkertijd 
leer je op een andere manier te denken en te werken en -soms 
zeer verrassende- verbanden te leggen tussen “toen” en “nu” en 
tussen de verschillende schoolvakken. Kortom: het gymnasium 
biedt jou een geweldige basis voor je toekomst.

Past het gymnasium bij jou? 
Die kans is groot als je de volgende vragen met ja beantwoordt:
• Vind je leren leuk?
• Ben je in veel onderwerpen geïnteresseerd?
• Lees je graag mooie en spannende verhalen?
• Houd je van puzzelen en vind je het leuk om iets uit te zoeken?

Je hoeft echt niet superslim te zijn voor het gymnasium. Een 
vwo-advies in combinatie met nieuwsgierigheid en leergierigheid 
is belangrijk.  

Wat is er nodig voor het gymnasium?
• Vwo
• Opstromen vanuit klas 1 met extra vak Latijn

Gymnasium vanaf klas 1



Gymnasium op het CLD
• In klas 1 begin je met Latijn. In klas 2 komt daar Grieks bij. 
•  Als je een havo-advies hebt (of een havo/vwo meng-advies) kun 

je aan het einde van klas 1 opstromen naar 2 gymnasium als je in 
klas 1 het extra programma Latijn gevolgd hebt. 

• Skene avond klas 1 t/m 4
•  Op het gymnasium ga je wat vaker ‘de deur uit’. Wat doen wij 

dan allemaal? Zo gaan de leerlingen in de loop van de jaren 
naar het Archeon, Xanten en Trier. Daarnaast zijn er reizen naar  
Amsterdam om het paleis op de Dam te bezoeken, en naar 
Rome. Verder worden er ook toneelvoorstellingen, musea en 
films bezocht.

•  Extra vakken (Grieks en Latijn) betekent niet dat je veel extra les 
hebt. Je doet de andere vakken in wat minder tijd.

•  Aan het einde van klas 3 kies je voor Grieks of Latijn, of voor 
beide vakken om examen in te doen. 

Gymnasium vanaf klas 1

Klaar voor de toekomst!

Gymnasium?
Gewoon dóen!
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Locatie Molenhuispad
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Molenhuispad 1, 2614 GE Delft
T 015 268 43 30
E info@chrlyceumdelft.nl 
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Voor meer informatie over het gymnasium kunt u contact 
opnemen met: 
De heer Y. (Yuri) Oostvriesland, teamleider brugklassen
E y.oostvriesland@chrlyceumdelft.nl 
Mevrouw S. (Sylvia) Secker-Korte, teamleider technasium 1-3
E s.secker@chrlyceumdelft.nl 

Voor vragen over alle schoolbrede zaken en  
sectoroverstijgende activiteiten:
Mevrouw M. (Monique) Radder, beleidsadviseur pr &  
communicatie SCO Delft e.o.
T 015 215 48 84  

(telefonisch spreekuur: dinsdag 11:30 - 12:00 uur)

E m.radder@scodelft.nl

Christelijk Lyceum Delft onderdeel van SCO Delft e.o.

Scan deze QR-code  
voor (nieuws over) de 
data en de aanmelding 
voor onze voorlichtings- 
activiteiten.
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