Gymnasium

Waarom kies je voor
het gymnasium op het Spinoza?
Als je leren leuk vindt en als je interesse
hebt voor de cultuur van de Grieken en de
Romeinen, dan kun je kiezen voor onze
gymnasiumbrugklas. Je hebt daarvoor een
vwo-advies nodig.
In de gymnasiumbrugklas maak je eerst
een half jaar kennis met de cultuur van de
Grieken en de Romeinen. In het tweede
half jaar leer je de taal van de Romeinen:
het Latijn. In de tweede en de derde klas
leer je Latijn én Grieks. Aan het eind van
de derde klas kun je kiezen met welke
klassieke taal (Grieks en/of Latijn) je in
de bovenbouw doorgaat tot en met het
eindexamen. Omdat alle leerlingen zo
bewust kiezen voor het gymnasium zijn ze
heel gemotiveerd voor de klassieke talen.
Aan de ene kant vormen de gymnasiasten
een echte, hechte groep in de school. Aan
de andere kant zijn er genoeg momenten
waarop je ook met leerlingen van de
mavo, havo en atheneum samenwerkt.
In de musical bijvoorbeeld, op het toneel
of achter de knoppen, of tijdens het
daltonuur.

De resultaten van de gymnasiumafdeling
van het Spinoza Lyceum zijn goed.
Bijna elk jaar slaagt 100% van de
gymnasiumleerlingen voor hun examen. De
eindexamenresultaten van Latijn en Grieks
zijn gelijk aan het landelijk gemiddelde.
Veel van onze gymnasiumleerlingen
stromen in 6 jaar door naar het
eindexamen gymnasium zonder vertraging.
Daarmee behoort de gymnasiumafdeling
van het Spinoza Lyceum tot de top van de
gymnasia van Amsterdam.

HOE ZIET HET
GYMNASIUMPROGRAMMA
OP HET SPINOZA LYCEUM
ER UIT?
Op de gymnasiumafdeling van het
Spinoza Lyceum zitten ongeveer
270 leerlingen en de gemiddelde
groepsgrootte in de onderbouw is 25
leerlingen per klas. We beginnen meteen
in de brugklas met gymnasiumklassen
waarin alleen gymnasiumleerlingen
zitten. De klassieke talensectie bestaat
uit vier docenten: Ellen Koenen,
Gudrun Lehmann, Edgar Pasma en Robin
Scholten!

Als je leren leuk vindt en
als je interesse hebt voor
de cultuur van de Grieken
en de Romeinen, dan
kun je kiezen voor onze
gymnasiumbrugklas.

Het gymnasiumdiploma van het Spinoza
Lyceum heeft dezelfde waarde als het
diploma van de categorale gymnasia.
Door ons daltononderwijs is er heel veel
ruimte voor creatieve opdrachten, excursies
en projecten in het kader van de klassieken.
Als je in de havo/atheneumof atheneumbrugklas zit en je haalt goede
resultaten, dan kun je na de eerste klas
nog plaats nemen in een gymnasiumklas.
Je krijgt dan een inhaalprogramma

De gymnasiumbrugklas
op het Spinoza Lyceum
We hebben op het Spinoza twee
gymnasium-brugklassen. In de eerste helft
van het jaar krijg je twee uur per week
Antieke Cultuur, waarin je kennis maakt met
de cultuur van de Grieken en de Romeinen.

Enkele onderwerpen die worden
behandeld, zijn:
Mythologie
Dagelijks leven van de
Grieken en Romeinen
Het Griekse alfabet
Antieke filosofie
Invloed van Grieks en Latijn
op onze taal
Invloed van Griekse en Romeinse
cultuur op onze cultuur
In de tweede helft van het jaar krijg je twee
uur per week Latijn. En je hebt elke dag een
daltonuur, waarbij je ervoor kunt kiezen om
naar het daltonuur klassieke talen te gaan.

De tweede en derde klas

Gedurende deze twee jaren krijg je de
talen Grieks en Latijn. En je hebt natuurlijk
ook daltonuren klassieke talen. De methodes
die we gebruiken zijn SPQR (Latijn) en ARGO
(Grieks). We werken met een combinatie van
de Chromebook en boeken.

De bovenbouw

De leerlingen kiezen aan het eind van de
derde klas of ze doorgaan met Griekse taal
en cultuur of Latijnse taal en cultuur (gymnasiumdiploma). Regelmatig kiest een klein aantal heel
enthousiaste leerlingen zelfs voor beide klassieke
talen in de bovenbouw. In een enkel geval kiest
een leerling toch voor het atheneum (en werkt
dan verder aan zijn atheneumdiploma).
In de bovenbouw wordt Griekse en Romeinse
literatuur gelezen. De aandacht in de vakken
verplaatst zich van grammatica en
woordenschatverwerving naar het lezen, vertalen
en beschouwen van klassieke teksten.
Geïntegreerd in de lessen Latijn en Grieks worden
cultuuronderwerpen behandeld, zoals:
Theater: Griekse tragedie
		
Kunstgeschiedenis: architectuur,
beeldhouw- en schilderkunst van de
oudheid
Onderwerpen ter voorbereiding op de 		
Rome- of Griekenlandreis
Filosofie van de Oudheid
Receptiegeschiedenis van de Oudheid 		
(dan bekijk je hoe de teksten uit de Oud		
heid werden gelezen door de jaren heen).

Welke culturele activiteiten
zijn er speciaal voor de
gymnasiumleerlingen?
Als je op het gymnasium zit dan doe je mee
met de buitenschoolse activiteiten die voor
alle leerlingen worden aangeboden, zoals het
brugklaskamp, de teamreis in de 3e klas (naar
Berlijn) en de uitwisselingen met een
Europese stad naar keuze in de vierde klas.
Meestal worden die activiteiten in de
onderbouw in klasverband uitgevoerd.
Maar we hebben ook een speciaal programma
voor de gymnasiasten:

Museumbezoek

• Allard Pierson Museum
• Koninklijk Paleis op de Dam
• Archeon
• Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
• Museum Het Valkhof te Nijmegen
• ltes Museum te Berlijn 			

Theaterbezoek

In zowel de onder- als de bovenbouw boeken
we meerdere voorstellingen per jaar én we
nodigen Toneelgroep Aluin jaarlijks uit om in
ons eigen theater hun voorstellingen te
komen spelen die aansluiten op het
onderwerp van het eindexamen. De
voorstellingen die de afgelopen jaren op het
programma stonden:

onderbouw:

• Classic Tour (Stadsschouwburg)
• De Odyssee (Toneelgroep Aluin)
• Trojan Wars (Het Nationaal Theater)

bovenbouw:

• Medea
(Internationaal Theater Amsterdam)
• Oedipus (Internationaal Theater
Amsterdam)
• Ilias (Orkater)
• Antigone / De Bakchanten /
De Metamorfosen (Aluin)

Griekenland-/Romereis

Rondreis langs Athene, Delphi en over de
Peloponnesos of Rome (Forum Romanum,
Capitool, Palatijn, Colosseum, Pantheon,
Galleria Borghese, Sint Pieterskerk,
Vaticaanse musea) en Pompeii en de
Vesuvius.
Overige excursies en activiteiten:
Klassiek Amsterdam (onderzoek naar
classicisme in de Amsterdamse
activiteiten architectuur),
eindexamenlezingen, Klassieke Olympiaden
(een landelijke vertaalwedstrijd).
De ouders van gymnasiumleerlingen kunnen
elk voorjaar een cursus Klassieke Taal en
Cultuur (4 avonden) volgen om zo een goed
beeld te krijgen van de opleiding en vorming
van hun kind én om kennis te maken met
elkaar.

Daltontaken
Naast daltontaken die extra oefenstof
bieden in het aanleren van de vormleer
en de toepassing van grammatica, zijn
er per leerjaar ook creatieve opdrachten.
Bijvoorbeeld:
• Het bouwen van een miniatuurtempel
• Griekse vazen schilderen
• De werken van Herakles in stripverhaal 		
tekenen
• Je eigen creatieve bewerking schrijven van
een Griekse mythe
• Minoïsche en Etruskische fresco’s schilderen
• Een scene herschrijven uit een Griekse
tragedie
• Filosofische essays over tijd of over kennis

Wat vinden onze gymnasiasten
van het gymnasium op
het Spinoza Lyceum?

Pien, klas 2: “Ik heb voor het gymnasium gekozen
omdat antieke cultuur mij erg aansprak, en ik vind
het leuk om mezelf wat meer uit te dagen. Ik vind
het namelijk interessant om van alles en nog wat te
weten te komen over de Grieken en Romeinen. Het
leuke aan Grieks vind ik al die nieuwe letters, zodat
je lekker kan puzzelen, als een soort geheimschrift
dat ik nu als enige in mijn familie ken.”

Emma, klas 2: “Doordat ik Grieks en
Latijn heb, kan ik makkelijker andere talen
leren omdat je snel woorden ziet die op
elkaar lijken. Ook is er in de klas een hele
fijne werksfeer. Maar van alles vind ik
de Griekse mythen het leukst, zo kom je
erachter hoe mensen vroeger dachten.
En ik vind het leuk om Griekse teksten te
vertalen: het is een soort puzzel!”

Lotus, klas 5: “Ik heb voor Grieks gekozen,
omdat ik meer geïnteresseerd ben in de
geschiedenis, de kunst en de cultuur van
de Grieken. Het is voor mij een goede
keuze geweest om naar het gymnasium te
gaan. Ik heb veel geleerd over de klassieke
kunstvormen en verhalen en daardoor kan
ik veel gebeurtenissen en kunst uit het
heden verklaren en begrijpen. Ik vind het
leuk om overeenkomsten te kunnen zien met
gebeurtenissen uit andere tijdperken. Als je
voor het gymnasium kiest, investeer je meer tijd,
maar je zal er heel veel uithalen!”

Dylan, klas 5 : “Ik heb altijd al erg van
de Griekse cultuur gehouden. De Griekse
goden en legendarische verhalen zijn daar
natuurlijk een super groot onderdeel van.
Ook is het heel handig dat je door middel
van Grieks je kennis van de Nederlandse
grammatica verbetert en veel nieuwe
woorden leert. Als je van geschiedenis
houdt, zijn de klassieke talen ook iets voor
jou, want de cultuur vormt een belangrijk
onderdeel. Kortom, meer dan genoeg
voordelen! Als je toch VWO doet, waarom
zou je dan niet deze voordelen van het
gymnasium meepakken?”
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