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Gymnasium



Het gymnasium is een boeiende opleiding met een 
eigen, herkenbaar karakter binnen onze school. De 
leerlingen profiteren van de moderne faciliteiten die 
onze brede scholengemeenschap te bieden heeft, zoals 
het bètalab, de sportaccommodatie met diverse hallen 
en kunstgras velden rondom het schoolgebouw, een 
volledig uitgerust studiecentrum, een nieuw  
ICT-lokaal en volledig nieuw Design & Technology 
lokaal (Skillslab), eigen laptops voor de leerlingen, 
uitgebreide verrijkingsmogelijkheden op het gebied 
van talen, kunst/cultuur, economie, bèta en sport, 
buiten schoolse activiteiten en een breed vakken-
aanbod in de bovenbouw, waaronder informatica, 
wiskunde D, kunst en sport als examenvak.

Een eigen gymnasiaal karakter met  
de voordelen van een  
brede scholengemeenschap
Het gymnasium is de beste voorbereiding op een 
vervolgstudie aan de universiteit. De lessen sluiten aan 
bij de capaciteiten van de leerlingen: op hoog niveau 

met veel ruimte voor talentontwikkeling. Het 
onderwijsaanbod is breed georiënteerd, met extra 
mogelijkheden, vakoverstijgende projecten en 
persoonlijke aandacht waarbij leerlingen hun 
vaardigheden optimaal ontwikkelen. In de 
onderbouw staan klassieke talen en cultuur al op het 
lesprogramma en ontwikkelen leerlingen hun 
analytisch vermogen. Zij ontdekken de ideeën van de 
Grieks-Romeinse cultuur die van grote betekenis is 
geweest (en nog steeds is!) voor de westerse beschaving. 

Heden ontstaan door verleden
In de dagelijkse maatschappij is de invloed van de 
klassieke beschaving, de Romeinse en Griekse cultuur, 
nog duidelijk merkbaar. Op het gymnasium gaan 
leerlingen met jaarlijks wisselende buitenschoolse 
activiteiten op zoek naar sporen uit het verleden, 
bijvoorbeeld:
•  excursies naar musea met een klassieke collectie; 
•  een meerdaags bezoek aan Trier; 
•  een reis naar Griekenland of Rome; 
•  een gymnasiumdag voor alle leerjaren met een 

verdiepend cultureel aanbod. 

Het gymnasium, iets voor jou? 
Heb je interesse in de klassieke cultuur en een brede 

maatschappelijke belangstelling? Ben je goed in 

taal en houd je van lezen? Vind je het leuk om op 

onderzoek uit te gaan en te presenteren? Ben je 

gemotiveerd en op zoek naar een uitdaging? Dan is 

het gymnasium wellicht dé opleiding voor jou! Een 

gymnasiumdiploma staat wel heel indrukwekkend 

op je cv. Dat klinkt misschien nog ver weg, maar 

door nu in kennis te investeren, zul je daar de rest 

van je leven van profiteren.

Het gymnasium op het DevelsteinCollege
Waar ieders talent volledig tot ontwikkeling komt

School = vrije tijd
‘School’ is een Grieks woord met de betekenis ‘vrije tijd’. Ja, dat is 

wel even lachen, want jij weet wel een betere besteding van je vrije tijd. 

Maar vroeger was naar school gaan een luxe. Onderwijs was alleen 

weggelegd voor de kinderen van rijke ouders die in hun ‘vrije tijd’ naar 

school gingen.

Actief Latijn
Je leert de Latijnse taal op een actieve manier: niet vertalen, 

maar lezen, zelf Latijnse zinnetjes vormen en gebruiken. 

Licetne ire in locum secretum? (Mag ik naar het toilet?)
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