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Gymnasium

Ik doe gymnasium, omdat ik alles uit mijzelf wil halen…

Het leren van een nieuwe taal is een geweldige ervaring!

Het gym is gewoon super gezellig en al die reizen zijn te gek.

Ik ontdek met plezier alles van de klassieke talen, dat is wat ik leuk vind.

Je hoort bij de besten van Nederland.



Waarom klassieke talen?
De klassieke talen vormen een uitdaging. De stof is soms moeilijk en daarom een goede leerschool voor de rest van het 

leven. Je leert niet zomaar op te geven, want met doorzetten kom je er uiteindelijk uit! Je leert heel zorgvuldig te kijken 

door de complexe zinsstructuren en daarmee ontwikkel je een sterk analytisch vermogen. Daarnaast helpt de opgedane 

kennis je bij het leren van andere talen. Grieks en Latijn is veel meer dan de taal alleen; filosofie, geschiedenis, mythologie, 

politieke vraagstukken e.d. komen allemaal voorbij. Er worden soms vragen gesteld waar we nu nog steeds mee worstelen. 

In de kunst zijn er zeer veel verwijzingen naar klassieke wereld, die je dan ook echt gaat begrijpen. Kortom je vergroot je 

algemene kennis aanzienlijk!

Waarom klassieken op het Bonaventuracollege 
Mariënpoelstraat?
Proef de sfeer van de school en je weet het! Daarnaast worden de klassieken binnen het curriculum van alle vakken aan-

geboden. Waar mogelijk worden er verbanden gelegd met de klassieken. Wij hebben gemotiveerde leerlingen die echt 

hebben gekozen voor het vak. Door de wat kleinere klassen in de bovenbouw krijgt je meer persoonlijke aandacht en kan 

je ook meebepalen welke stof er wordt gelezen. Tot slot worden er veel culturele activiteiten georganiseerd waar je aan 

deel kunt nemen: theater, film, museum, ... Afhankelijk van het aanbod wisselt dit ieder jaar. De programma’s voor de 

reizen en excursies (zoals Xanten, Trier en Rome) worden elk jaar kritisch bekeken en daar waar mogelijk verbeterd.

Hoe is het lesrooster ten opzichte van het atheneum en 
hoe zwaar is dit rooster?
klas  bijzonderheden

1   één uur extra Latijn

2  vijf uur GR/LA   één uur minder WI/LO/EN en geen twee uur topklas

3    zes uur GR/LA    één uur minder DU/EN/FR, HA/TE en een half uur minder MU

Het totaal aantal uren dat je op school zit, is dus bijna gelijk aan de leerlagen atheneum en havo. Gymnasiumleerlingen 

vinden het niet zwaar om andere lesuren te missen, de stof krijgen ze met gemak af. Daarnaast heb je ook voordeel van 

de klassieken bij bijvoorbeeld de talenvakken. Een keuze voor Grieks en Latijn betekent natuurlijk wel dat je twee extra 

vakken hebt, met het bijbehorende leer- en maakwerk.

 

Wij starten in klas 1 met Latijn en in klas 2 komt daar Grieks bij. We behandelen dezelfde stof als elke andere school, 

alleen het tempo zal per school verschillen. Na de behandeling van de grammatica volgt het lezen van originele teksten. 

Een school die al start met Grieks in klas 1, zal hier dus eerder aan toe zijn. De eindexamens worden echter door iedereen 

op hetzelfde niveau gemaakt. Wij behoren al jaren tot de 10% beste scholen met ons gymnasium. Onze werkwijze blijkt 

dus tot zeer goede resultaten te leiden.

Wat is de samenstelling van een gymnasiumklas? 
Wij streven ernaar een homogene klas met alleen gymnasiasten samen te stellen. Dit is echter afhankelijk van het aantal 

aanmeldingen, een garantie kunnen we niet gegeven. Over het algemeen kiezen er iets meer meisjes dan jongens voor 

het gymnasium op onze school.

Kan ik later instromen in het gymnasium?
Na het tweede rapport in de brugklas is het mogelijk in periode 3 (vanaf begin februari) de topklas Latijn te volgen. Dit 

kan als je belangstelling er is en als je cijfers goed genoeg zijn om deze extra uitdaging erbij te krijgen. Je krijgt dan twee 

lesuren in de week Latijn. Je volgt in een klas van ongeveer 15 leerlingen hetzelfde programma als de leerlingen die al 

meteen in het gymnasium starten. Het programma is compact en versneld. De praktijk wijst uit dat dit goed te doen is. 

Wanneer de resultaten voldoende zijn, kan je in het tweede jaar instromen in de reguliere gymnasiumklas en het pro-

gramma met hen vervolgen.

  

Kan ik met dyslexie ook naar het gymnasium?
Ook leerlingen met dyslexie kunnen klassieke talen met succes afronden. Vaak wordt Grieks door hen als iets makkelijker 

ervaren. Het leren van de taalstructuren en de herhaling van de Nederlandse grammatica bij GR en LA kan een steun zijn 

bij de andere talen. Je moet wel in staat zijn om grote hoeveelheden woordjes te leren.

 

Wat als het niet lukt?
Als je start met het gymnasium, blijf je in ieder geval de eerste drie jaren de klassieke talen volgen. Na de derde klas, bij 

het kiezen van je profiel, kan je besluiten om LA of GR (soms zelfs LA en GR) of geen klassieke talen in je pakket te nemen. 

Wanneer de resultaten ernstig tegenvallen, is het mogelijk in de eerste drie jaar over te stappen naar het Atheneum. Dit 

gebeurt echter nooit binnen het lopende jaar.

Welke extra uitdaging en begeleiding is er op het Bona 
Mariënpoelstraat?
In de onderbouw kun je deelnemen aan Bona Excellent. Als het nodig is geeft een tutor je extra begeleiding. Ook je 

docenten kunnen je extra uitdagen, door het aanbieden van alternatieve stof e.d. In de bovenbouw bestaan er moge-

lijkheden als versneld eindexamen en de programma’s Lapp-Topp, Leiden Excellent en Pre-University in samenwerking 

met de universiteiten.


