
GYMNASIUM

NUNC AUT NUMQUAM NU OF NOOIT!



GYMNASIUM op heT MeNdelColleGe
Op het Mendelcollege is het gymnasium, naast het atheneum, een zelfstandig 
schooltype. Het is een brede opleiding met een lange traditie, waarbij de 
talen en culturen van de klassieke oudheid een bijzondere plaats innemen.•  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-Europese 
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.

•  Doordat het lezen van Griekse en Latijnse 
teksten puzzelen met taal is, leren gymnasiasten 
beter schrijven, argumenteren en redeneren.

•  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.

•  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.

heT IS GewooN heel boeIeNd eN leUk!

WaarOm GYMNASIUM?

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.
In de onderbouw werken veel vakken, zoals 
Nederlands, Frans, de beeldende vakken, 
wiskunde en aardrijkskunde, mee aan het 
Odysseusproject. 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 leer je over filosofie, 
mythologie, bouwkunst en toneel en hoe de 
klassieke cultuur kunstenaars in latere tijd 
heeft beïnvloed.

‘MINI-MAGNUM IS beST eeN rAAr woord’ 
‘Toen we aan het einde van de brugklas moesten kiezen tussen atheneum en gymnasium, wist 
ik het al snel: ik wilde naar het gymnasium. We hadden toen een half jaar Latijn gehad en dat 
vond ik een leuk vak met mooie verhalen. Je volgt op het gymnasium meer vakken dan op het 
atheneum, maar ik dacht: ik ga het gewoon proberen. 

Latijn en Grieks leken me in het begin best moeilijk. Maar sommige woorden herken je uit 
andere, moderne talen. En voor lastige woorden verzin je gewoon een ezelsbruggetje. 
Andersom helpen klassieke talen je ook bij het leren van andere talen. Toen we dit jaar Duits 
kregen, begreep ik de grammatica best snel, omdat ik de naamvallen al uit het Latijn kende. 

Latijn en oud-Grieks worden nergens meer gesproken. Maar toch zie je de klassieke talen 
overal terug. Neem het woord video, dat betekent ‘ik zie’. En pas viel me op dat mini-Magnum 
eigenlijk best een raar woord is. Magnus betekent groot, het is dus een klein groot ijsje.
Dit jaar hebben we voor het eerst de gymnasiumdag. En we gaan ook naar Trier en Rome. 
Daar heb ik veel zin in.’

Julia de Vries, 2TTO gymnasium
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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. Iedereen 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:

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 deze eigenschappen bij jezelf? 
Dan is het gymnasium vast iets voor jou!

TweeTAlIG GYMNASIUM alleeN OP heT meNdel!
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.
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koM keNNISMAkeN!
INforMATIeAVoNd
gymnasium-atheneum, havo en mavo
Voor OUDERS met een kind in groep 8
dinsdag 14 januari 2020, 19.30 uur
Wat voor school is het Mendel? Ouders kunnen in gesprek 
met mentoren en brugklassers over het gymnasium. 

INforMATIeAVoNd TTo 
gymnasium-atheneum en havo
Voor OUDERS + LEERLINGEN in groep 8
woensdag 15 januari 2020, 19.00 uur
Proeflessen in het Engels en gelegenheid om vragen te 
stellen aan de TTO-docenten

opeN AVoNd
Vrijdag 31 januari 2020  van 18.00 tot 21.00 uur

opeN dAG
Zaterdag 1 februari 2020  van 09.30 tot 12.30 uur

keNNISMAkINGSleSSeN voor leerlingen die niet met 
hun basisschool op bezoek komen.
Woensdag 22 januari 2020 van 13.30 tot 15.30 uur
Telefonisch opgeven tot vrijdag 16 januari: 
023 – 5258421

AANMeldeN Voor de brUGklAS
www.mendelcollege.nl/groep-8/aanmeldingsprocedure

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

TrIerreIS 4e klAS
3-daagse reis naar de keizerlijke residentie 
van Constantijn de Grote. 
De Romeinse steden Augusta Treverum (Trier) 
en Mosa Traiectum (Maastricht)

roMereIS 6e klAS
De prachtige stad Rome, het Vaticaan, 
de bedolven stad Pompeï.
Alles komt samen in deze onvergetelijke en 
mooie afsluiting van de gymnasiumopleiding.

OP Weg NAAr roMe
proJeCTdAGeN (3 per JAAr)
Op zoek naar de klassieken in Nederland
Toneelprojecten
Toneelvoorstelling
Filmmontage

GYMNASIUMdAGeN (JAArlIJkS)
Klassieke toer in de stadsschouwburg Amsterdam
Aristoteles in Artis
Fotoverhaal in de duinen
Op zoek naar Mercurius in Amsterdam
Verschillende musea en tentoonstellingen

‘AlS Je de kANS krIJGT, wAAroM NIeT?’ 
‘Met Latijn en Grieks kun je meer dan je denkt. Veel moderne talen stammen ervan af. 
Een tijdje terug was ik in Roemenië. Dan kom je op straat woorden tegen die je niet hebt 
geleerd, maar je herkent ze toch. Daar komt bij dat je door al dat vertalen een beter 
taalgevoel krijgt, waardoor je ook andere talen sneller oppikt. Mijn moeder is Indiaas, ik 
probeer nu haar taal te leren. Dat gaat best goed.

Dat ik nu Latijn en Grieks kan lezen, heeft mijn zelfvertrouwen vergroot. Dat je zo’n lastige 
taal kunt vertalen geeft echt een kick. Op het eerste gezicht staat er iets onbegrijpelijks. 
Maar je weet dat je, als je je best doet, straks wel begrijpt wat er staat. En dat werkt heel 
motiverend. Je wilt gewoon weten waar de tekst over gaat!

We krijgen ook het vak Klassieke Culturele Vorming. Je leert veel over de cultuur, politiek 
en kunst van de oude Grieken en Romeinen. Die komen natuurlijk ook terug in de teksten 
die we vertalen. Dat gaat makkelijker als je de context kent.
De keuze voor gymnasium was snel gemaakt. Waarom zou je die kans niet grijpen als je 
hem krijgt? Gewoon proberen. Ik heb er geen spijt van.’

Joshua kamer, 5TTO gymnasium
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Interconfessionele 
school voor TTO, 
gymnasium, atheneum, 
havo en mavo

Pim Mulierlaan 4
2024 BT Haarlem

023-5258421
www.mendelcollege.nl

GYMNASIUM op heT MeNdel
•  Het is méér dan vwo met Latijn en Grieks 

•  Een verdieping van de lesstof bij alle vakken in de onderbouw

•  Vakoverstijgende projecten (Odysseus & Percy Jackson)

•  Goede en enthousiaste docenten

•  Creatieve verwerking van klassieke verhalen in de tijd van nu

•  Mooi geïntegreerd cultuurprogramma

•  Unieke combinatie van gymnasium en TTO

•  Grote gymnasiumafdeling op een brede school

•  Zeer goede examenresultaten


