
Gymnasium in klas 1

Zoek je een mooie, veelzijdige vwo-opleiding?  
Met uitdaging en leuke extra’s? Dan is het 
gymnasium iets voor jou! 

Kiezen voor gymnasium
Met een vwo-advies kan je kiezen voor 
atheneum of gymnasium. Op het gym-
nasium volg je naast de vwo-vakken 
ook Latijn en Grieks. Officieel heten 
die vakken: ‘Griekse taal en cultuur’ en  
‘Latijnse taal en cultuur’. Daaraan kun 
je meteen al zien dat het om veel meer 
gaat dan alleen de talen van de oude 

Grieken en Romeinen. Op het gymna-
sium ben je ook bezig met het dagelijkse 
leven en wetenschap, techniek, filoso-
fie, kunst en architectuur van toen én 
nu. Door je te verdiepen in de klassieke 
talen en culturen vergroot je je woor-
denschat, je creativiteit en je algeme-
ne kennis. Tegelijkertijd leer je op een  
andere manier te denken en te  
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werken en - soms zeer verrassende - verbanden te  
leggen tussen “toen” en “nu” en tussen de verschillen-
de schoolvakken. Kortom: het gymnasium biedt jou een  
geweldige basis voor je toekomst. 

Gymnasium op het CLD
-  In klas 1 begin je met Latijn. In klas 2 komt daar Grieks 

bij. Met een havo-advies of havo/vwo meng-advies kun 
je na klas 1 nog instromen in 2 gymnasium als je in klas 1 
het extra programma Latijn gevolgd hebt.

-  Latijn en Grieks als extra vakken betekent  
niet dat je veel extra les hebt. Je doet andere 

vakken in wat minder tijd. 

-  Aan het einde van klas 3 maak je een  
keuze of je doorgaat met Grieks of Latijn 
om examen in te doen. 

-  Elk jaar is er een toneelavond (‘Skène’) voor 
klas 1 t/m 4 van het gymnasium.

-  Bij sommige activiteiten voor de onderbouw van het 
gymnasium helpen de bovenbouwleerlingen van 
het gymnasium. 

-  Op het gymnasium ga je wat vaker ‘de 
deur uit’. Buiten school ga je onderzoeken en 
ontdekken dat het klopt wat we in school leren. 
Want bijna overal kun je allerlei sporen van de Romei-
nen en Grieken terugvinden. Zo bezoek je in de loop 
van de jaren het Archeon (Nederland), Xanten en Trier 
(Duitsland) en uiteindelijk Rome (Italië), misschien zelfs 
wel Griekenland! Daarnaast zijn er ook excursies naar  
bijvoorbeeld het paleis op de Dam en gaan we naar to-
neelvoorstellingen, musea en films die met de klassieke 
oudheid te maken hebben. Past het gymnasium bij jou? 
Je hoeft echt niet superslim te zijn voor het gymnasium. 
Nieuwsgierigheid en leergierigheid zijn heel belangrijk.

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

te zoeken?
Wil je eigenlijk niet kiezen tussen gymnasium en  
technasium? Kijk dan op de site voor de combinatie- 
mogelijkheden.
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Scan de QR-code voor (nieuws over)  
de data en de aanmelding voor onze 
voorlichtingsactiviteiten.  voor jouw toekomst!
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