Gymnasium
Op het Hondsrug College

Het Hondsrug College,
		

een slimme start voor je toekomst!

Gymnasium:
Klassieken
verbinden!
Typisch voor het gymnasium is het bestuderen van de
klassieke talen Grieks en Latijn en de geschiedenis,
godsdienst en cultuur van de Oudheid. Hierdoor krijg je
meer oog voor de overeenkomsten en verschillen van de
Oudheid en onze eigen tijd.
Je leert bij ons anders te denken en kritisch naar de wereld te
kijken. Je leert te genieten van kunst, architectuur en toneel
en belangrijke vragen te stellen.
Als je in de onderbouw Grieks en Latijn hebt gedaan en in
de bovenbouw examen doet in tenminste één van de twee
klassieke talen, krijg je een gymnasiumdiploma.
Het gymnasium is niet groot. Leerlingen en docenten

Het gymnasium is een afdeling
van het Hondsrug College. Het is
onderdeel van het vwo, maar bereidt
je voor op een gymnasiumdiploma.

kennen elkaar goed. We maken samen buitenlandse
studiereizen met de onderbouw (Tongeren, Aken, Xanten,
Nijmegen en Maastricht) en de bovenbouw (Rome), gaan
naar tentoonstellingen en toneelvoorstellingen, doen mee
aan vertaalwedstrijden en kennisquizzen en houden een
jaarlijkse gymnasiumdag.
Het gymnasium is echt iets voor jou als je graag wilt leren, als
je het leuk vindt kritisch na te denken en als je extra
uitdaging zoekt. Daar heb je de rest van je leven profijt van!
Met een gymnasiumdiploma onderscheid jij je van de rest.
Met jouw klassieke kennis val je op bij latere studies en bij
het solliciteren naar een baan.

Waarom
gymnasium?

•

Met de klassieke cultuur kom je bijna iedere
dag in aanraking.

•

In onze taal en veel andere talen kom je
vaak woorden uit het Grieks en Latijn tegen.

•

Uit het Latijn zijn vele moderne talen
ontstaan, zoals Engels, Spaans en Frans.

•

De klassieke talen stimuleren analytisch

Gymnasium:
Klassieke èn
persoonlijke
vorming

en logisch denken en dragen bij aan

Klassieke talen en cultuur vormen jou en
verbinden werelden: door sterke verhalen,
mooie beelden en belangrijke vragen. De
klassieken verbinden de wereld van vroeger
en nu. Verbinden jouw wereld met die van
de ander. Ze helpen jou met je rol in de
samenleving van morgen. De klassieken
vormen je voor het leven dat voor je ligt.

Jij krijgt les van twee enthousiaste docenten: drs. Maartje Logtenberg en drs. Wim Sulimma.

academische vaardigheden.

Houd je van taal, houd je van puzzelen, houd je van
mooie verhalen, of van alle drie, dan kun je bij Grieks
en Latijn je hart ophalen! Bij deze klassieke talen leer je
namelijk heel precies kijken en leer je goed puzzelen en
analyseren. Dat komt je ook goed van pas bij exacte vakken als wiskunde, scheikunde en natuurkunde.
Op het gymnasium maak je ook kennis met de
geschiedenis, kunst, cultuur en filosofie van de oude
Grieken en Romeinen, bijvoorbeeld over het Griekse en
Romeinse rijk en de verhalen van Homerus. Ook leer je
over de oorsprong van onze Westerse beschaving en
daardoor leer je onze eigen samenleving beter begrijpen.
We zorgen voor moderne lessen met een iPad en modern
interactief lesmateriaal.

Een nieuwe wereld gaat open
Docent klassieke talen en filosofie Wim
Sulimma verwoordt het als volgt:
De klassieke talen en cultuur komen steeds weer terug in je
leven: in de kunst, in de literatuur, in de film en in de filosofie.
Als je tijdens je vakantie een kerk inloopt of een museum
bezoekt, kom je in aanraking met de klassieke cultuur. Je
geniet er meer van als je er meer van weet. Daarom zijn de
vakken Grieks en Latijn een mooi middel om deze klassieke
cultuur die onze West-Europese wereld heeft bepaald, beter
te leren kennen.
Juist omdat ik zo geniet van deze klassieke cultuur vind ik
het fijn om les te geven in de klassieke talen. Ik wil leerlingen
leren deze talen te begrijpen en teksten te kunnen vertalen.

Ook wil ik boeiende verhalen vertellen, zodat die rijke
klassieke cultuur gaat leven voor de leerlingen.Voor de rest
van hun leven.
Grieks en Latijn leren is vooral leuk. Het maakt creatief en
is ook handig bij het leren van moderne vreemde talen als
Engels, Frans en Spaans.
Dat vind ik het mooiste om te zien bij het lesgeven in Grieks
en Latijn: dat de leerlingen net zo veel plezier hebben als ik.
En daar doe ik het voor!

Gymnasium:
Reis door de tijd!

Het gymnasium gaat regelmatig met

Toelatingseisen

Je kunt op het gymnasium worden

elkaar op stap. Wij gaan op studiereis

toegelaten, door aan de CBO-test deel te

naar Nijmegen, Tongeren, Maastricht,

nemen, die het Hondsrug College begin

Xanten en Aken. En natuurlijk ga je als

april aanbiedt.

hoogtepunt van je gymnasiumtijd op
studiereis naar Rome.

Alles wat je geleerd hebt en alle verhalen komen daar samen.
Voor alle studiereizen geldt dat wij die samen in de klas
voorbereiden en dat jij over een onderwerp zelf een
werkstuk of presentatie maakt.
Studiereis naar Xanten-Nijmegen
We gaan naar Xanten in Duitsland waar de Romeinen een
legerkamp hadden aan de Rijn. Daar stappen we in de
Romeinse wereld van 2000 jaar geleden. Ook gaan we naar
Nijmegen, één van de oudste steden van Nederland, waar
de Romeinen een groot fort hebben gebouwd. We bezoeken
een mooi museum en wandelen door de oude stad.
Studiereis naar Tongeren-Aken
We bezoeken de Belgische stad Tongeren, waar de legioenen
van Caesar in een verpletterende nederlaag door de
Gallische koning Ambiorix zijn verslagen. Natuurlijk staat het
Gallo-Romeins museum op het programma. Daarnaast gaan
we naar de Duitse stad Aken, al bij de Romeinen een bekend
kuuroord, en was later de hoofdstad van het rijk van Karel de
Grote.

Studiereis naar Maastricht-Heerlen-Valkenburg
De studiereis naar Zuid-Limburg staat ook in het teken van
de Romeinen. Vier eeuwen was Zuid-Limburg onderdeel van
het Romeinse Rijk. Maastricht en Heerlen waren belangrijke
handelscentra aan de Via Belgica. In Valkenburg gaan we
ondergronds in de Romeinse catacomben.
Studiereis naar Rome
De studiereis naar Rome duurt een week. We gaan alle
bezienswaardigheden bekijken. We wandelen door de
stad om de sfeer te proeven. We gaan onder de stad de
catacomben bezichtigen. En we bezoeken Ostia, de vroegere
havenplaats van Rome. Op het Sint-Pietersplein kijken en
luisteren we naar de paus.
Een reis om nooit te vergeten, een bezit voor altijd!
Overige specials
Naast de studiereizen gaan we ook naar bijzondere
tentoonstellingen, toneelvoorstellingen en vertaal- en
kenniswedstrijden over de Oudheid. Leuk om te kunnen
laten zien waar je goed in bent.

Jij bent geschikt voor het gymnasium als:

√√
√√
√√

je het leuk vindt om te leren en te ontdekken
je interesse hebt in talen, cultuur en geschiedenis
je doorzettingsvermogen hebt

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de
voorzitter van de sectie klassieke talen de heer drs. Wim
Sulimma: wf.sulimma@hondsrugcollege.nl
Verantwoording
Deze brochure is een uitgave van het Hondsrug College.
De tekst is geschreven door de huidige docenten klassieke
talen drs. Maartje Logtenberg en drs. Wim Sulimma. De
opmaak is verzorgd door Boudewijn Benting.
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