
 

 

 

 

 

 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van 

 

 

Betreft: uitnodiging informatieavond gymnasium 

 

 

 

 

 7 mei 2013 

 

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), 

 

De afgelopen maanden is een team enthousiaste docenten druk bezig geweest met het voorbereiden 

van het lesprogramma voor onze geheel vernieuwde gymnasiumklas. Graag nodig ik uw kind en u uit 

op onze gymnasiuminformatieavond op 28 mei 2013. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar en om 

19.30 uur beginnen we met de voorlichting.  

 

Aanleiding 

Al enige tijd merken we dat er een groep leerlingen op het vwo zit die graag extra uitgedaagd wil 

worden. We bieden deze leerlingen daarvoor een hoop mogelijkheden, bijvoorbeeld d.m.v. onze 

talentklassen, Cambridge Course en het kiezen voor Grieks en Latijn. Leerlingen geven ons terug dat 

zij dit leuk vinden, maar het jammer vinden dat dit allemaal extra tijd kost.  

 

Dit gegeven heeft ons aan het denken gezet en heeft geleid tot een groep docenten die heeft 

nagedacht over hoe wij deze leerlingen op een andere, minder tijdrovende manier kunnen uitdagen en 

daarmee tegemoet komen aan hun wensen. Wij denken dat dit gelukt is, door ons gymnasium vanaf 

volgend jaar in de tweede klas op een andere manier aan te bieden dan voorheen. 

 

Wat 

Met ingang van volgend schooljaar willen we in 2 vwo het gymnasium als aparte stroom aanbieden. 

Uitgangspunt hierbij is dat de lessentabel van atheneum en gymnasium hetzelfde aantal uren heeft, 

terwijl er op het gymnasium meer (Grieks en Latijn) en andere lesstof wordt aangeboden. Dit betekent 

dat de leerlingen aan het eind van de brugklas een bewuste keuze maken voor het volgen van het 

atheneum of het gymnasium.  

De collega’s hebben nagedacht over hoe zij hun stof op een compacte en andere manier aan de 

leerlingen kunnen aanbieden zodat er tijd overblijft voor extra uitdaging. Daarnaast willen we de 

leerlingen onderzoeksvaardigheden aanleren voor extra eigen onderzoek, wat bij uitstek een goede 

academische voorbereiding is.  

 

Wie 

We denken dat we door onze aanpak de leerlingen, die extra uitdaging willen, beter kunnen bedienen. 

We richten ons hiermee op de leerlingen die het vwo goed aankunnen en vinden dat het tempo in de 

gewone lessen best wat omhoog kan. Het gaat om de gemotiveerde leerlingen die op zoek zijn naar 

verdieping, een brede interesse hebben en daarnaast de lesstof snel oppikken en begrijpen.  

 

 

 



Hoe 

Zoals hierboven is aangegeven, hebben de docenten nagedacht over hoe zij hun reguliere stof op een 

andere en efficiëntere manier aan de leerlingen kunnen aanbieden. Hierbij kunt u denken aan 

bijvoorbeeld andere didactische werkvormen, vakoverstijgende projecten en andere manieren van 

toetsing. Dit vraagt om andere leermiddelen. Daarom hebben we besloten om voor deze groep de 

Ipad te gaan gebruiken. Op deze manier doen we recht aan de leerlingen die aangeven in minder tijd 

meer stof tot zich te kunnen nemen en daarmee creëren we ruimte voor hen om te excelleren in hun 

interessegebied zonder dat hen dit extra tijd kost, waardoor er naast school ook tijd en ruimte blijft 

voor sport en ontspanning.  

 

Graag licht ik de plannen aan u en uw kind nader toe op 28 mei aanstaande..   

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dhr. E.S.D. Meijer 
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