
De Gymnasium+ klas

Petra Wildeboer – Klassieke Talen en Nederlands



De Gymnasium+ klas
De + leerling
 Zelfstandig

 Leergierig

 Samenwerken

 Houdt van uitdaging

 Nieuwsgierig

 Onderzoekend

Het niveau

• Voor leerlingen met een 
havo/vwo- of vwo-advies

De + lessen

Aandacht voor leren leren

- Hoe leer je woordjes / hoe maak je 
aantekeningen / hoe schrijf je 
steekhoudende zinnen op voor gs

Verdieping
• Soms wat langzamer door de stof 

heen; 
de diepte in

Verbreding 
• Soms wat sneller door de stof: 

ruimte maken voor extra’s

*Reguliere lessen



In praktijk
Voorbeelden plusprogramma

• Wiskunde: een proefwerk in de vorm van een groepsopdracht / 

duo-opdracht, plusstof, gericht op wiskundige denkactiviteiten. 

Minder voordoen en minder nadoen…

• Geschiedenis: Grieks Olympisch Journaal (iedereen) / Kwartet 

Middeleeuwen of ( bij C-cijfer onder 6,5) in kleine groep aandacht 

voor leren leren & poster maken/ samenwerkingsproject 

Amsterdam (alle klassen)



In praktijk
Voorbeelden plusprogramma

• Engels: plusstof Anglia

• LeVo: Extra Filosofische elementen

• Biologie: onderzoeksopdrachten in samenwerking met NEMO 
of Nederlands Instituut voor Biologie
> afhankelijk van het aanbod



Onderzoekscyclus

Je kiest een onderwerp en leest je in. 
Je bepaalt of dit onderwerp zich 
leent voor onderzoek.

Je maakt een onderzoeksplan, 
waarin opgenomen:
•Methode/verzamelactiviteiten
•Bronnen/ materiaal
•Taakverdeling
•Presentatievorm*
•Tijdsplanning

Je bedenkt meerdere 
invalshoeken voor een 
onderzoek. Je kiest een 
onderzoeksvraag en 
bedenkt bijpassende 
deelvragen

Je analyseert de gevonden 
informatie en trekt 
conclusies.
Je beantwoordt de 
deelvragen en de 
hoofdvraag.

Je presenteert de resultaten van 
je onderzoek in een 
onderzoeksverslag en de door 
jou gekozen presentatievorm*

Je voert je verzamelactiviteiten 
uit, bijv.:
•Bronnen- of literatuurstudie, 
•Enquête, interview of toets, 
•Observatie, bezoek, 
•Meting, experiment 

* Bij het PWS betekent dat dat je bij het maken van je tijdsplanning ook met je begeleider afspreekt wat de verhouding tussen het geschreven onderzoeksverslag en de door jou gekozen presentatievorm wordt en dit leg je vast in het onderzoeksplan.

Hoe onderzoek te doen
©

Bonhoeffercollege Castricum 2017



Gymnasiumdeel: verrijking

1e jaar, 2 lesuren

Griekse en Latijnse taal en cultuur:

- eenvoudige Latijnse teksten lezen

- kennismaking met de cultuur van de Romeinen, 
in het bijzonder met de godenwereld en de 
mythen

- Griekse alfabet (laatste periode)



Gymnasiumdeel: verrijking

Niet moeilijker dan andere vakken op het vwo

Versterking / ondersteunend vak

Voorbeeld: naamvallen

De kok eet de kip

Marcus Antonium videt.

Antonium Marcus videt.

us = ow / um = lv



Toelichting vakken Grieks en Latijn

Grieks en Latijn in onderbouw 

Griekse en Latijnse taal en 
cultuur in bovenbo
uw

Geen voorkennis nodig

Plezier / nut

Excursies, gymnasiumdag

 Het eigene van onze cultuur en het 
vreemde van de Oudheid > voorbeeld 
van betaalde banen of positie vrouw

 Wat wij van de Oudheid hebben 
overgenomen:

'iedereen spreekt Latijn'

Maanden

Recht, geneeskunde

Grammatica bij 
alle Europese talen



In klas 2 is er een vervolg in de vorm van 
plustijd, technasium en gymnasium 

(gymnasium of atheneum, twee 
verschillende leerroutes, 

en technasium, een vak, worden vaak 
samen gekozen)

Geen projecten vanwege de projecten, maar om 
bepaalde vaardigheden te leren

Gericht op (vergroten 
van) zelfredzaamheid en 

zelfstandigheid

Gericht op leerlingen die plezier 
hebben in leren

Gericht op verbreding en 
verdieping



Heeft u nog vragen of 
opmerkingen?
Succes met het maken van een goede keuze, samen 
met uw kind en bedankt voor uw komst!
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