Gymnasium
Op het Visser 't Hooft Lyceum bestaat de opleiding gymnasium al bijna zestig jaar. Heel wat
leerlingen hebben de school verlaten met een gymnasiumdiploma: de hoogste prestatie en
het mooiste diploma dat je aan het eind van je schooltijd kunt behalen. Maar voor wie is
gymnasium geschikt en wat zijn nou precies de voordelen van gymnasium op het Visser?
Voor wie?
Een goed gevoel voor taal, logisch kunnen nadenken, houden van puzzels oplossen, graag
problemen oplossen, een stapje verder denken, uitdaging aankunnen, goed kunnen leren.
Komen een aantal van deze dingen (of misschien wel allemaal) jou bekend voor? Dan is
gymnasium iets voor jou!
Voordelen
Op het gymnasium krijg je naast de reguliere vakken ook Grieks en Latijn. Deze talen
worden niet meer gesproken, maar ondanks dat zijn ze ontzettend nuttig! Zo zorgt
gymnasium dat je de volgende dingen beter kan:
● Je krijgt een beter gevoel voor talen, waardoor je andere talen makkelijker leert.
● Je doet het waarschijnlijk beter op je vervolgopleiding. Dit geldt niet alleen voor een
opleiding zoals geneeskunde, maar ook andere opleidingen zullen makkelijker gaan.
● Je leert goed analytisch en probleemgericht denken. Dit zijn hele nuttige
vaardigheden bij exacte vakken, zoals wiskunde.
● Je bent gewend om een stapje verder te zetten en uitdaging aan te gaan. Dit is erg
nuttig later in je werk.
● Je krijgt een beter begrip van jezelf en de wereld om je heen. Dit is erg goed voor je
eigen ontwikkeling.
Extra voordelen op het Visser
Gymnasium op het Visser biedt naast deze voordelen nog veel extra voordelen:
● Als enige gymnasium in de regio biedt de school Spaans aan. Juist als je gymnasium
doet, komt het vak Spaans goed tot zijn recht. Spaans is namelijk ontstaan uit het
Latijn. De overeenkomsten tussen Spaans en Latijn zijn nog altijd overduidelijk.
● Op het Visser begin je in de brugklas met alleen Latijn. Grieks krijg je vanaf de
tweede klas. Zo zal Grieks in de tweede klas je makkelijker af gaan.
● Je krijgt in de brugklas vier uur per week Latijn. Deze vallen vaak tegelijk met de
pleinuren van een aantal andere vakken. Zo mis je geen uitleg, heb je geen extra
uren en leer je goed plannen.
● Naast de reguliere lessen Latijn en Grieks besteden we veel aandacht aan de
klassieke cultuur. Hier maak je onder andere kennis met verhalen uit de oudheid en
leer je over het dagelijks leven in die tijd.
● Op het gymnasium zijn er een aantal uitstapjes en excursies naar plaatsen die iets
met de klassieke oudheid te maken hebben. Zo ga je bijvoorbeeld naar het Archeon,
Xanten, Tongeren en in de vijfde klas zelfs naar Rome.
● Je hoeft op het Visser niet gelijk te kiezen voor atheneum of gymnasium. Als je het
nog niet zeker weet, kan je ervoor kiezen om te starten op het gymnasium en voor de
kerstvakantie pas te kiezen. Na de kerstvakantie ga je dan verder op het gymnasium
of atheneum.

Nog niet overtuigd?
Bekijk deze uitspraken van oud-gymnasiasten maar eens!
“Gymnasium heeft mij geholpen bij het leren van andere talen.”
“Door Latijn te leren is mijn logisch denkvermogen vergroot. De zinsconstructies vereisen
veel inzicht. Hier had ik ook veel aan bij exacte vakken zoals wiskunde.”
“Op het gymnasium kwam ik in aanraking met enthousiaste leerlingen. Hierdoor ging ik ook
voor andere vakken beter mijn best doen.”
“Door het gymnasium heb ik meer interesse in klassieke oudheid en geschiedenis.”
“Moeilijke woorden in het Nederlands worden makkelijker doordat ze uit het Grieks en Latijn
komen.”

