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Gymnasiumexcursies

Elk jaar is er voor de gymnasiasten een speciale gymnasiumdag. Dit houdt
in dat we ons op die dag bezighouden met iets dat met de klassieke oud-
heid te maken heeft. Zo gingen we in de tweede naar een tentoonstelling
over de Romeinen in Nijmegen en maakten we een stadswandeling waarin
we groepsfoto’s moesten maken van plekken die iets met de Romeinen te
maken hadden. In de derde maakten we met de hele klas een fotostrip over het verhaal van
Odysseus, maar voordat we daarmee aan de slag gingen volgden we verschillende work-
shops. Zo kon je klassiek koken, een zwaard maken, speerwerpen, een Grieks sieraad
maken of een fotografieworkshop volgen. Ook hebben we een Romeinse lunch gegeten. 
In de vierde klas gaan we zelfs op een meerdaagse trip naar Trier! Daar verheug ik me heel
erg op. Ik vind gymnasiumdagen altijd erg leuk omdat we op een leuke en interactieve 
manier veel leren.
Wolf Mestrom, 4 gymnasium

Informatieavond havo-vwo voor ouders, 
waaronder informatie over het gymnasium

Woensdag 17 januari 2018 om 19.30 uur 

Informatieavond tweetalig onderwijs gymnasium-
atheneum en havo voor leerlingen en ouders

Maandag 29 januari 2018 om 19.00 uur

Open Avond
Vrijdag 2 februari 2018 van 18.00 tot 21.00 uur

Open Dag
Zaterdag 3 februari 2018 van 09.30 tot 12.30 uur
Tijdens de Open avond en Open dag kun je lesjes Latijn 
volgen en vragen stellen aan de docenten klassieke talen.

Kennismakingslessen voor leerlingen die niet 
met hun basisschool op bezoek komen

Woensdag 24 januari 2018 van 13.30 tot 15.30 uur
(telefonisch opgeven tot vrijdag 19 januari 2018)

Aanmelden
Voor de aanmeldingsprocedure verwijzen wij naar onze
website: www.mendelcollege.nl/groep-8/aanmeldingsprocedure

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen  met 
mw. F.J. Vena, coördinator gymnasium:
fjvena@mendelcollege.nl. Of kijk op onze website: 
www.mendelcollege.nl/onderwijs/gymnasium

Nunc aut numquam! (nu of nooit!)
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Verdieping bij alle vakken

Zeer goede eindexamenresultaten



En het is ook 
gewoon heel leuk!

� Je bent belangstellend: 
Je hebt interesse in mensen, geschiedenis, taal en cultuur.

� Je bent onderzoekend ingesteld:
Je vindt het leuk om dingen te weten te komen die nieuw voor je zijn. 
Puzzelen met taal is echt iets voor jou.

� Je bent een doorzetter:
Als je op het gymnasium zit, krijg je (in de onderbouw) twee extra talen.
Dit betekent dat je mogelijk meer tijd kwijt bent aan je huiswerk. Een beetje 
doorzettingsvermogen kan dan handig zijn.

Herken je iets van jezelf in deze eigenschappen? Dan is het gymnasium vast 
iets voor jou!

Type leerling
Wanneer je een vwo-advies hebt gekregen kun je kiezen voor het gymnasium. 
‘Wat voor een type leerling moet je voor het gymnasium eigenlijk zijn?’, vraag je je
misschien af. Het is moeilijk om daar een algemene uitspraak over te doen. Ieder-
een is immers verschillend en tijdens de middelbare school ontwikkel je jezelf ook
nog volop. Toch zou je kunnen stellen dat de volgende drie eigenschappen goed
van pas komen voor een gymnasiumopleiding:

Waarom het gymnasium
op het Mendelcollege?
� Het gymnasium is meer dan vwo met Latijn en Grieks. Door samenwerking
met andere vakken laten we in de onderbouw zien hoe de talen en culturen
van de Grieken en Romeinen in allerlei vakgebieden hun sporen hebben 
nagelaten. Alle vakken bieden een verdieping van de lesstof aan.

� Zeer goede examenresultaten. Het slagingspercentage van onze 
gymnasiasten ligt boven het landelijk gemiddelde. 

� Goede en enthousiaste docenten

� De Griekse en Romeinse cultuur komt tot leven tijdens diverse projecten 
en excursies.

� Unieke combinatie van gymnasium en TTO

Vakoverstijgende projecten
en workshops
Odysseusproject; Percy
Jacksonproject; levende
schilderijen maken van 
mythes; toneelstuk bewer-
ken en spelen; Romeinse
stad nabouwen; op zoek
naar de klassieken in Neder-
landse steden; lezingen op
universiteiten; filmmontage;
etc.

Buitenlandse reizen
Trierreis: De 4e klas-leerlingen ontdek-
ken de Romeinse stad Augusta 
Treverorum (keizerlijke residentie van
Constantijn de Grote). Een mooie 
opstap naar de grote Romereis.
Romereis: In de 6e klas bezoeken we
de prachtige stad Rome, het Vaticaan,
de bedolven stad Pompeï en we be-
klimmen de Vesuvius. Een onvergete-
lijke ervaring en een mooie afsluiting
van de gymnasiumopleiding.

Juniorcolleges
Colleges voor de liefhebbers
over bijvoorbeeld: kernfysica,
atonale muziek, taalfamilies,
Michelangelo, gesteentes en
mineralen, duurzame ener-
gie, Google en nog veel
meer.

Gymnasiumdag
Op zoek naar Aristoteles in de dieren-
tuin; een klassieke toer in de stads-
schouwburg Amsterdam; verschillende
musea en tentoonstellingen bezoeken;
fotoverhaal maken over de Trojaanse
oorlog in de duinen.

Gymnasium op het Mendelcollege
Op het Mendelcollege is het gymnasium, naast het atheneum, een zelfstandig school-
type. Het is een brede opleiding met een lange traditie, waarbij de talen en culturen van
de klassieke oudheid een bijzondere plaats innemen. Naast extra verdieping bij alle 
andere vakken krijg je les in Latijn, Grieks en klassieke vorming. Tijdens deze lessen 
leer je de taal van de oude Grieken en Romeinen, maak je kennis met de cultuur, de 
verhalen over goden en helden, de veroveringen en het dagelijks leven van de Grieken
en Romeinen.
Met name in de onderbouw wordt samengewerkt met andere vakken o.a. in het
Odysseusproject met Nederlands en de beeldende vakken, wiskunde en aardrijks-
kunde. In de brugklas krijg je gedurende een half jaar twee uur per week Latijn. In de
tweede en derde klas krijg je drie uur per week Latijn en drie uur per week Grieks. In de
derde klas doen de leerlingen mee aan het European Latin Exam.
Vanaf de vierde klas kun je kiezen voor één van beide (of beide) klassieke talen, waarbij
we de originele teksten van verschillende beroemde schrijvers lezen. Ook wordt dieper
ingegaan op allerlei aspecten van de klassieke cultuur en op de manier waarop de 
klassieke cultuur kunstenaars in latere tijd heeft beïnvloed.

Tweetalig Gymnasium
Op het Mendelcollege kun je zowel in het Nederlandstalig vwo als in het tweetalig
onderwijs (TTO) een gymnasiumopleiding volgen. TTO en gymnasium is een unieke
combinatie die alleen op het Mendelcollege gevolgd kan worden.

TTO en Gymnasium

Toen ik hoorde dat je TTO kon doen op het Mendel was ik er meteen van
overtuigd dat ik dat wilde doen. Zelf was ik ook al van plan om gymnasium te
kiezen en vond dit een extra leuke uitdaging.
Na een half jaar Latijn heb ik ervoor gekozen om door te gaan met gymnasium omdat ik de
verhalen erg leuk vond. Ik merkte dat talen zoals Frans en Duits door het leren van de klas-
sieke talen makkelijker werden; dat is mooi meegenomen. Bij Latijn en Grieks krijgen we veel
creatieve opdrachten. Het vertalen van Latijn en Grieks is eigenlijk het oplossen van een 
puzzel, hierdoor word je ook beter in wiskunde en dat soort vakken. Ik vind het een erg leuke
opleiding en ik hoop jij nu ook! Vale.

Sarah van de Scheur, 3TTO gymnasium

Waarom gymnasium?
Je vraagt je misschien af waarom je Latijn en Grieks zou leren, 
talen die zo oud zijn en niet meer gesproken worden.

� Je kunt de wereld van nu beter
begrijpen door over de Grieken en
Romeinen te leren; ze hebben de basis
gelegd voor onze huidige West-Euro-
pese cultuur (denk aan de politiek, het
rechtssysteem, maar ook technische
snufjes).

� Veel Nederlandse, Franse en Engelse
woorden zijn afkomstig uit het Grieks of
Latijn; de moderne vreemde talen kun 
je makkelijker begrijpen. Ook bij veel
vervolgstudies komt je kennis van de
klassieke talen van pas.

� De Griekse en Romeinse teksten
bevatten veel mooie verhalen, die ook
nu nog een inspiratiebron blijven voor 
schrijvers, striptekenaars, filmmakers 
en kunstenaars (denk aan Asterix
of de film Hercules).

� Latijn en Grieks lezen scherpt je
analytisch en probleemoplossend 
vermogen; de meeste gymnasiumleer-
lingen kiezen in de bovenbouw voor een
bètaprofiel.

� Wanneer het tot je mogelijkheden
behoort om gymnasium te gaan doen,
waarom zou je het dan niet proberen?
Je krijgt nu een unieke kans om Latijn
en Grieks te leren: het is ‘nunc aut
numquam’ (nu of nooit)! Later komt
het er meestal niet meer van.

� Doordat het lezen van Griekse en
Latijnse teksten puzzelen met taal is,
wordt het begrijpend lezen van teksten
steeds gemakkelijker.

Ik heb al een half jaar Latijn gehad en heb nu sinds twee weken ook Grieks. En ik
kan uit eigen ervaring zeggen dat het heel erg leerzaam is. De extra talen zijn erg
leuk en komen ook goed van pas bij het leren van andere talen zoals Frans, 
Engels, Duits, Spaans, Italiaans maar ook Nederlands. Je zult gauw veel woor-
den herkennen die van het Latijn of Grieks afstammen. Niet alleen de taal is
waar het om draait als je gymnasium gaat doen, maar ook de cultuur uit de
oudheid. Zo zijn de godenverhalen terug te vinden in veel verhalen, plaatjes,
schilderijen, games en films van nu. Er komen veel creatieve en actieve opdrach-
ten bij kijken. Dus lijkt dit iets voor jou? Kies dan zeker voor het gymnasium!

Katan Ibrahim, 2 gymnasium


