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G Y M N A S I U M
Ga jij de uitdaging aan?

Het gymnasium is naast het atheneum onderdeel van het 
vwo. Op het gymnasium krijg je, naast alle vakken die 
vwo-leerlingen volgen, twee extra vakken, namelijk Latijn 
en Grieks, ook wel klassieke talen genoemd. Je hebt in de 
brugklas niet meer lesuren dan havo/vwo-leerlingen. 

Bij de klassieke talen leer je de taal van de oude Grieken 
en Romeinen, maar ook leer je meer over de cultuur van 
beide volken. Geschiedenis, mythologie en filosofie, je 
komt het allemaal tegen op het gymnasium.

W A T  I S  H E T  G Y M N A S I U M ?

Ben jij nieuwsgierig, intelligent en wil jij altijd ‘het waarom’ weten? Geef jij niet snel op en houd je van 
uitdagingen? Dan is het gymnasium op Het Noordik Lyceum iets voor jou!

Kennis van het Latijn helpt je verder bij de andere moderne 
vreemde talen en zal het leren van nieuwe talen makkelijker 
maken. Veel woorden komen namelijk uit het Latijn of 
Grieks.  De klassieke talen zijn een grote puzzel, die jij stuk-
je voor stukje leert ontrafelen. Dit helpt jou ook op andere 
gebieden bij het oplossen van problemen. De manier van 
denken en werken op het gymnasium zorgt ervoor dat je 
over vaardigheden beschikt waarmee je op een universiteit 
uit de voeten kunt. Een gymnasiumdiploma laat zien dat je 
een brede interesse hebt en een stapje extra hebt gezet, 
waar je trots op mag zijn. 

W A A R O M  H E T  G Y M N A S I U M ?

Vandaag starten op het gymnasium
Morgen uitdagend je talenten ontdekken

“Op het gymnasium leer ik niet alleen Latijn en 
Grieks, maar ook de rest van alle vakken op een 
andere, leuke manier. Er wordt uitdaging aan mij 
gegeven, maar ik krijg nog wel genoeg hulp, 
zodat ik er niet alleen voor sta.”

Miriam Goossen | GY33

“Ik word uitgedaagd in het leren van extra 
dingen. Bij elk vak heb je net iets extra’s, dat vind 
ik eigenlijk juist wel leuk, want ik hou er niet van 
als alles me te makkelijk af gaat. Ik heb geen 
moment spijt gehad van mijn keuze voor het 
gymnasium.”

Ise Heuven | GY23

Ga op reis naar Rome met je studiegenoten.
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“Als je op zoek bent naar een mix van uitdaging, cultuur 
en taal, dan ben je bij Het Noordik aan het goede adres.”

“Ik vind goed aan het gymnasium op Het Noordik dat als 
de stof nog steeds te makkelijk is, er wordt gekeken naar 
andere mogelijkheden, zoals BPS, versnellen of het 
Forum. Hierdoor kan ik mijzelf blijven uitdagen.”

Christian Bos | GY23
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Naast de vakken Latijn en Grieks, willen wij jou op het gym-
nasium op Het Noordik uitdagen bij alle vakken. We bieden 
je de leerstof aan op een manier die bij jou past, waarin een 
onderzoekende houding een belangrijke rol speelt. Natuur-
lijk gaan we je veel vertellen over de verschillende vakken, 
maar we vragen je ook juist om zelf te ontdekken en op on-
derzoek uit te gaan, en vandaaruit te leren. 

• Het Forum: maak eigen keuzes in jouw leerroute. Ben je 
bijvoorbeeld goed in Engels, maar heb je moeite met wiskun-
de? Dan kun je ervoor kiezen om tijdens Engels extra te oe-
fenen voor wiskunde. 
• N+ Uren: binnen ons aanbod in keuze-uren kun je kiezen 
voor extra ondersteuning, maar er is ook verdieping en ver-
rijking mogelijk bij diverse vakken.
• Gymnasiumdagen: activiteiten waarbij gymnasiumleerlin-
gen uit verschillende leerjaren samen werken.
• Excursies: in de brugklas gaan de gymnasiumleerlingen 
naar het Archeon, een nagebouwde Romeinse stad waar we 
de tijd waarin de Romeinen leefden zelf kunnen beleven. 
• Romereis: een reis in de bovenbouw om de klassieke cul-
tuur in het mooie Rome in het echt te ervaren.

H E T  G Y M N A S I U M  O P  H E T  N O O R D I K

Als je vragen hebt of meer informatie 

wilt over het gymnasium, neem dan 

contact op met mevrouw Bosma via 

ma.bosma@noordik.nl.


