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Informatieavond 
28 mei 2013 

Welkom 
 
Ezra Meijer – teamleider vwo-onderbouw 
Marcel Heilig – docent geschiedenis 
Evert-Jan Oppelaar – ICT-coordinator 
 
Docententeam 2-gymnasium 

Inhoud van deze avond 

•  Waarom een nieuw gymnasium 
•  Vormgeving nieuwe gymnasium inclusief 

voorbeelden 
•  iPads voor leerlingen en docenten 
•  De gymnasiumleerling 
•  Toelating en praktische zaken 
•  Afronding en vragen 
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Waarom gymnasium 

Best behoorlijke 
klus, geef me 

voldoende tijd en 
ondersteuning zodat 

het leuk blijft 

Ik kan het goed aan, 
wil extra uitdaging, 
maar ook tijd voor 

mezelf kunnen 
houden 

Waarom gymnasium 

•  Past bij de school 
•  Duurzaam, brede kijk op de dingen 
•  Maatwerk 
•  Kansen bieden 
•  Talent benutten 
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Het nieuwe gymnasium in het kort 

•  Uitdagen •  Vormen 
– Cultureel 
– Weten- 

schappelijk 

•  Ruimte  
geven 

Voorbeeld GS: compacten 

Lees-

strategieën 
Activerende 

didactiek 

VO content Vragen 

schrappen 

extra oefenen 

basisstof! 
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Voorbeeld GS: verrijken 

Individueel  

of groep 

Onderzoek 

Vraag docent /  

eigen vraag 
Zheng He? 

Meer doen in dezelfde tijd 

24 

30 

2 

2 

3 3 2 

2 

Gymnasium 

Atheneum 

Bekende vakken Talentvak Klassieke talen 
Gymnasiummiddag Cambridge Course 
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Anders werken in dezelfde tijd 

•  Compacten en verrijken 
•  Leren op maat: aandacht voor wat voor 

jou belangrijk is 
•  Leren om zelf op onderzoek uit te gaan 
•  Leren om zelf je tijd in te delen 

iPads voor leerlingen en docenten 
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Waarom 

•  Flexibel voor jezelf: je ‘leeromgeving’ is 
thuis en op school hetzelfde 

•  Flexibel in de les: makkelijk dingen 
opzoeken, bekijken of met ander 
lesmateriaal werken 

•  Flexibel in de klas: aan verschillende 
dingen werken en snel schakelen 

Maar… 
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Waarom een iPad 

•  Zorgvuldige vergelijking gemaakt 

•  Degelijk, betrouwbaar, redelijke prijs 

•  Beproefde, ontwikkelde techniek 

•  Veel onderwijsmateriaal beschikbaar 

•  Voldoende veilig 

Hoe kom je aan de iPad 

1.  Je ouders schaffen een iPad aan via 
school (met kleine korting) 

2.  Je hebt al een iPad en gaat die voor 
school gebruiken 

3.  Je krijgt een iPad van de school in 
bruikleen 
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De software op je iPad 

•  We werken veel met gratis software, 
internet en boekenapps 

•  Je krijgt een gift card van € 25 voor alle 
betaalde apps die nodig zijn. 

De gymnasiumleerling 

•  Kan het VWO makkelijk aan 

•  Heeft plezier in leren 

•  Wil graag iets extra’s doen 

•  Wil het graag zélf doen 

•  Heeft een brede interesse 
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Toelating 

Motivatie 

Prestaties 

Mening 
docenten 

Wanneer kunnen we starten 

•  Minimaal 25 leerlingen nodig 

– Bij minder: doen we het niet 

•  Klas boven 30 niet werkbaar 

– Bij meer: aanvullende of strengere criteria 
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Vervolg en tijdpad 
•  Opgeven tot en met 11 juni 

inclusief motivatie. Geef je op 
via de website. 

•  21 juni: weet je of gymnasium 
doorgaat of niet. 
 

•  Praktische zaken (zoals 
aanschafregeling): kort daarna 

11 
Jun 

21 
Jun 

.. 
Later 

Een hecht, lerend team 

•  Van gemotiveerde docenten 

•  Van actieve leerlingen 

•  Van betrokken ouders 
 

•  Regelmatig contact 

•  Meedenken gewenst 
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Vragen 

•  Onderwijsinhoudelijk: Marcel Heilig en 

docententeam 

•  Organisatie en toelating: Ezra Meijer 

•  iPads en techniek: Evert-Jan Oppelaar 


