
Leonardo da Vinci
Aan het eind van de Middeleeuwen ontstond 
er een enorme belangstelling voor de oude 
Grieken en Romeinen. Die periode heet 
Renaissance, ofwel wedergeboorte. De 
klassieke oudheid werd opnieuw ontdekt en 
begon, zou je kunnen zeggen, aan een tweede 
leven. In die tijd werd in Italië een jongetje 
geboren dat later als Leonardo da Vinci 
(1451-1519) wereldberoemd zou worden. De 
Griekse en Romeinse cultuur was voor hem 
een inspiratiebron bij beeldhouwen, schilderen, 
architectuur, muziek en natuurwetenschap. Op 
al die verschillende terreinen was hij eigenlijk 
even knap. Daarom wordt Leonardo da Vinci 
beschouwd als hét voorbeeld van een uomo 

Hangend aan een linnen tent 
kan een man zich van grote hoogte naar 
beneneden storten zonder zich te verwonden. 

“Andere kinderen zullen het misschien gek vinden, maar het 
gymnasium lijkt mij  het leukste. Ik hou wel van leren. En van dingen 
uitzoeken en zo. Ook verhalen van vroeger vind ik erg leuk”,  
Max, leerling groep 8.

Steeds meer kinderen kiezen voor het gymnasium. Op het Groene 
Hart Lyceum bestaat het gymnasium al heel lang. Door de jaren 
heen hebben honderden leerlingen de school verlaten met een 
gymnasiumdiploma. Je kunt direct aan het begin van de brugklas al 
gymnasium kiezen. Daardoor kun je er gemakkelijker aan wennen. 
En je komt meteen in een klas met kinderen die een beetje 
dezelfde belangstelling hebben.  

Het gymnasium is bijna de oudste school die er bestaat. Naast 
alle gewone vakken leer je ook Latijn en Grieks. Alleen krijgen alle 
vakken ongemerkt toch iets extra’s mee. Dat is het geheim van het 
gymnasium.

Mens van Vitruvius Vliegmachine

Daarmee had Leonardo 
eigenlijk de parachute 
uitgevonden.

De wereld om je heen beter begrijpen
Op het gymnasium zie je vaak sneller het verband tussen 
vroeger en nu. Daardoor kun je ook gemakkelijker de achtergrond 
begrijpen van dingen die nu gebeuren, ook inhet dagelijks leven. 
Veel dingen van nu zijn namelijk uit het verleden te verklaren. 
Zelfs de modernste technieken konden alleen maar worden 
uitgevonden, omdat mensen in het verre verleden daar al over 
nagedacht hebben.

Kennis combineren
De vakken op school staan niet op zichzelf. Maar het is vaak 
moeilijk om het verband tussen al die aparte vakken te zien. Juist 
op het gymnasium krijg je volop de kans om die samenhang 
te ontdekken, ook bij projecten en excursies. Zo leer je om de 
dingen die je weet te combineren. Dat bespaart tijd en het leren 
wordt daardoor veel verrassender.

naar het gymnasium
ik wil het liefst...

universale, dat wil zeggen iemand die zich niet 
wil beperken tot één vak, maar juist op allerlei 
gebieden goed wil zijn. Zo is Leonardo bijvoorbeeld 
de schilder van de ‘Mona Lisa’, het befaamde 
schilderij van de vrouw met de raadselachtige 
glimlach. Maar hij hield zich ook zijn hele leven 
lang bezig met de techniek. Vooral studeerde hij 
op het probleem van het vliegen. Omstreeks 1500 
tekende hij al de eerste vliegmachines en schreef: 



Moeilijke woorden worden makkelijk
Latijn en Grieks kunnen je enorm helpen bij het moderne Engels of het Frans. En 
niet te vergeten bij het Nederlands. Vreemde woorden die de meeste mensen 
moeten opzoeken in een woordenboek, kun jij vaak vanzelf begrijpen. Dat is niet 
alleen nu ontzettend makkelijk, maar ook als je later gaat studeren, bijvoorbeeld 
voor advocaat, bioloog of dokter.

Kritisch zijn…
Kijken wat er staat. Wat zegt iemand nu precies? En klopt het met wat er daarvoor 
en daarna wordt gezegd? Het lezen van Romeinse en Griekse schrijvers scherpt je 
verstand. Zo leer je niet klakkeloos alles aan te nemen wat er geschreven en gezegd 
 wordt; of het nu gaat om wat er in reclamefolders staat of wat politici beweren.

…en vragen stellen
Wie ben ik? Wat doe ik op de wereld? Welke zin geef ik aan mijn leven? Stuk 
voor stuk vragen waartoe de klassieke opleiding op een gymnasium je uitdaagt. 
Dat gebeurt vooral door het lezen van teksten, verhalen uit een ver verleden. 
Soms zijn ze ontroerend, ook wel eens ergerlijk; vaak gewoon mooi en altijd op 
een of andere manier interessant.

Het Groene Hart Lyceum heeft in de 
brugklas 32 lesuren van 50 minuten.

Je moet het kunnen, 
maar vooral willen
Gymnasium en atheneum horen allebei bij 
het vwo. Het is dus allereerst belangrijk dat 
de basisschool je geschikt vindt voor het 
vwo. Bespreek met je leerkracht van groep 8 
de mogelijkheden als je écht graag naar het 
gymnasium wilt. Want dat laatste is eigenlijk 
het belangrijkste: je moet het niet alleen 
kunnen, maar je moet het vooral willen. 
Dingen die daarbij horen, zijn: plezier in leren, 
een beetje nieuwsgierig zijn, je tijd goed 
kunnen indelen.

Ik ga naar het 
gymnasium!
“Ik denk dat ik het wel weet. Ik heb een vwo-
advies en ik ben best nieuwsgierig naar wat je 
op het gymnasium allemaal leert. Mijn ouders 
vinden ook dat ik het maar moet proberen. 
Van twee kinderen uit mijn klas, weet ik al 
dat ze het ook gaan doen. Toch wel spannend 
allemaal”, Femke, leerling groep 8.

Het amfitheater van Santa Maria Capua Vetere

roodfigurige vaasschildering

Gymnasium brugklas

Levensbeschouwelijke vorming 1

Nederlands 3

Latijn 2

Grieks 1

Frans 2,5

Engels 3

Geschiedenis 2

Aardrijkskunde 2

Wiskunde 3

Biologie 2

Beeldende vorming 2

Muziek 1

Drama 1

Lichamelijke opvoeding 3

Mentorles 1,5

Talentklas 2


