Maak kennis met het

GYMnasium
op het Veurs Lyceum!

Het Veurs Lyceum

HEEFT OOK een GYMnasium!
Ben je nieuwsgierig, vind je taal leuk en heb je belangstelling voor kunst, cultuur en
geschiedenis? Dan is het gymnasium écht iets voor jou. Op het gymnasium leer je de talen
Latijn en oud-Grieks. Natuurlijk leer je niet alleen de taal, maar ook de Romeinse en Griekse
cultuur met de prachtige mythes, die je vaak ook iets leren over het leven van nu.
Je kunt wat je leert bij Latijn en Grieks ook goed gebruiken bij talen zoals Nederlands,
Engels, Frans en Duits. Heel veel woorden en grammatica zijn namelijk afgeleid van de
klassieke talen. Je slaat dus twee vliegen in één klap! Van Latijn en Grieks leer je ook logisch
nadenken. En dat kun je weer goed gebruiken bij een vak als bijvoorbeeld wiskunde.

Wat maakt het VEURS LYCEUM zo
speciaal voor jou als gymnasiast?
•
•
•
•
•
•
•

In onze brugklas start je meteen met Latijn. Vanaf
de tweede klas volg je ook het vak Grieks, dat een
heel leuk eigen alfabet heeft. Wist je trouwens dat
ons woord voor alfabet is afgeleid van de Griekse
letters alfa (ἀ) en beta (β)? Wil jij dus weten wat de
Latijnse spreuken carpe diem, mea culpa of quo
vadis betekenen en wat de volgende letters van het
Griekse alfabet zijn? Bij Latijn en Grieks ga je het
allemaal leren.
Op het Veurs Lyceum leer je niet alleen in de klas,
maar ook erbuiten. Soms bezoek je een museum of
ga je naar een tentoonstelling. Alle gymnasiasten in
de brugklas gaan sowieso een dag op excursie naar
het Archeon. Tijdens de jaarlijkse gymnasiumdag
ga je met alle gymnasiasten op stap. Verder is er
in de bovenbouw de Romereis: een week lang met
jouw klas naar Rome, hoe gaaf is dat?

Meer weten?
Scan de QR-code!

Kleinschalig en persoonlijk
Elk volgend jaar met dezelfde klasgenoten
Jaarlijks een gymnasiumdag
Romereis in de bovenbouw
Bezoek aan musea en tentoonstellingen
Uitdagend onderwijs
Mocht je later toch willen stoppen met Latijn of Grieks,
dan kan dat, je blijft bij ons op school

Je kunt als gymnasiumleerling óók Technasium of
onze Sportklas doen! Het ene sluit het andere dus
niet uit!
In de flexuren zijn er ook voor gymnasiumleerlingen
extra uitdagingen.

Zelf ervaren? Kom naar de

Masterclass!
Ben jij die nieuwsgierige, creatieve en gedreven
vwo-leerling? Speciaal voor jou organiseren we
een Masterclass Gymnasium.
Meer weten? Vraag jouw meester of juf naar de
mogelijkheden of kijk op onze website. Daar vind
je ook al onze andere kennismakingsactiviteiten!

Burgemeester Kolfschotenlaan 5
2262 EZ LEIDSCHENDAM
www.veurslyceum.nl

