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Durf te denken
Op ons gymnasium word je uitgedaagd 

om heel goed over de wereld van 

toen en nu na te denken. Al vanaf 

de brugklas krijg je Latijn. Vanaf de 

tweede klas komt daar Grieks bij. Naast 

het leren van de talen verdiep je je 

ook in de cultuur van de Grieken en 

Romeinen. Het zijn interessante vakken 

met creatieve opdrachten. Daardoor 

train je verschillende manieren om 

ingewikkelde vraagstukken op te lossen, 

en staat het ontwikkelen van complexe 

denkvaardigheden centraal. Maar het 

Huygens Lyceum biedt meer dan alleen 

hersengymnastiek. 

Je krijgt les op het niveau dat bij je 

past: er zijn aparte brugklassen voor 

gymnasium. Om hierin te worden 

toegelaten moet je van je basisschool een 

vwo-advies krijgen.

Uitdagende vakken
Op het gymnasium volg je natuurlijk de 

“gebruikelijke” vakken van de middelbare 

school. Daarnaast staan er nog twee 

extra uitdagende vakken op het 

lesrooster.

Latijn

Vanaf de brugklas leer je de taal van 

de oude Romeinen. Veel Nederlandse 

woorden komen uit het Latijn. Het 

is interessant om een link te leggen 

tussen deze oude taal en ons moderne 

Nederlands. Ook is het bijzonder om 

teksten van de oude Romeinen in de 

originele taal te leren begrijpen. Dat lukt 

alleen als je ook voldoende weet over de 

Romeinse cultuur. Ook die komt bij het vak 

Latijn aan bod, en zo is Latijn dus veel meer 

dan een “dode” taal.

Grieks

Vanaf de tweede klas leer je ook nog de 

taal van de oude Grieken. Je leert eerst de 

“De gymnasiumvakken Latijn en Grieks zijn nog steeds actueel. Ze 

hebben namelijk een duidelijke link met moderne talen, zoals het 

Nederlands, en met onze hedendaagse cultuur. Juist die verbanden 

ontdek je op het gymnasium. Onze leerlingen kunnen goed leren 

en houden van uitdaging in de lesstof. Daar passen we de lessen 

natuurlijk op aan. Het niveau en het tempo liggen behoorlijk 

hoog. Daarnaast dagen we leerlingen uit om onderwerpen op een 

andere manier te benaderen. Dat kan in de les, maar ook tijdens de 

gymnasiumdag of een excursie.”

Docenten Grieks en Latijn

“We dagen de leerling uit”



Griekse letters schrijven en uitspreken.  

Al na twee weken kun je alle Griekse 

letters lezen! Maar er is ook veel 

aandacht voor de oude Griekse cultuur. 

Zo leer je de teksten uit die tijd, met de 

spannende mythologische verhalen,  

nog beter begrijpen. Ook ontdek 

je welke sporen de Grieken in onze 

moderne samenleving hebben 

nagelaten.

Speciale activiteiten
Uitdaging, daar houden gymnasium-

leerlingen van. Daarom organiseren we 

speciale activiteiten die je stimuleren om 

op een andere manier te leren.

Klassiekenquiz

Samen met alle andere 

jaarlagen van het gymnasium 

ga je de strijd aan om de 

felbegeerde amfoor te winnen tijdens de 

jaarlijkse klassiekenquiz. Dit doe je niet 

op lege maag, want van tevoren is er een 

uitgebreid diner met z’n allen.

Excursies

In het eerste jaar ga je een dag 

naar Xanten, in het tweede 

jaar bezoek je Heerlen en de 

Catacomben. In het derde jaar gaan we 

naar Amsterdam, in het vierde jaar is er 

een tweedaagse excursie naar Trier. In de 

zesde klas gaan we een dag naar Leiden. 

In al deze steden zie je met eigen ogen 

welke sporen de Grieken en de Romeinen 

in onze omgeving hebben nagelaten.

Rome- of Griekenlandreis

Het hoogtepunt van het 

gymnasium vormen de 

reizen die in het vijfde jaar 

plaatsvinden naar Rome of Griekenland. 

Gezellig met je klasgenoten (en 

docenten) een week lang genieten van 

de klassieke oudheden. 

Toneelvoorstellingen

De toneelstukken van de oude Grieken 

en Romeinen zijn nog steeds 

actueel. Hoe zit dat? Dat 

ontdek je zelf in de diverse 

toneelstukken die je op het gymnasium 

gaat bekijken.

“We vinden het leuk om te leren. Met wat extra inzet leer je op het 

gymnasium zoveel interessante dingen. Onze school heeft het grote 

voordeel dat je al in de brugklas Latijn krijgt. Dat is uitdagend en het 

helpt je bij het leren van andere talen. Maar het allerbeste is dat je 

van alles leert over de cultuur van de oude Grieken en Romeinen. Je 

ontdekt in de lessen én tijdens excursies hoeveel sporen deze oude 

culturen in onze moderne samenleving hebben nagelaten. Als je 

leergierig en een doorzetter bent, dan voel jij je op het gymnasium 

thuis. Ons advies? Als je het kunt, moet je het gym zeker doen.”

Leerlingen uit gymnasium 2 en 3

“Als je het kunt, moet je het 
gym zeker doen!”
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