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Heb je doorzettingsvermogen,  
ben je nieuwsgierig en heb je 
plezier in nieuwe dingen leren? 
Dan is de gymnasiumklas van het 
Leidsche Rijn College misschien 
iets voor jou! 

Het paard van Troje
Heb je wel eens gehoord van de oorlog tussen de 
Grieken en de Trojanen? Na tien jaar oorlog gaf de 
Griekse vorst Agamemnon zijn mensen de opdracht 
om Troje te verlaten. Maar ze lieten een reusachtig 
houten paard achter. In dat paard hadden de Griekse 
soldaten zich verstopt. Toen de Trojanen het paard 
vonden, dachten ze dat de Grieken zich hadden 
overgegeven en het paard als geschenk hadden 
achtergelaten. Ze haalden nietsvermoedend het 
paard de stad in en vierden feest; er werd gezongen, 
gedanst en gedronken. Toen iedereen uitgeput van 
het feestvieren in slaap was gevallen, klommen de 
Griekse soldaten uit de buik van het houten paard en 
veroverden Troje.

Zo’n 300 leerlingen volgen bij ons de klassieke opleiding. 
Je zit samen met de leerlingen van de andere 
opleidingen - havo en atheneum - in een modern 
gebouw, met een goede sfeer en veel bekenden in de 
hele school. Tegelijkertijd volg je op het gymnasium 
extra uitdagend onderwijs, verbreed je je blik op de 
wereld en werk je aan vakoverstijgende projecten. 



Projecten op het gymnasium
Op het gymnasium krijg je 
uitdagend onderwijs. Naast  
de gewone lessen volg je 
ook projectonderwijs waarin 
je anders leert. Tijdens zo’n 
project werken verschillende 
vakken samen. In de brugklas 
krijg je bijvoorbeeld het project 
Idéefixe. Daarbij leer je over de 
uitbreiding van het Romeinse 
Rijk in de gebieden die nu 
Frankrijk en Engeland heten.  
Zo combineer je de vakken 
Latijn, Frans en Engels. Bij het 
project Huis & Infrastructuur 
onderzoek je de omgeving 
en ontwerp je een eigen 
huis. In dit project combineer 
je de vakken science en 
aardrijkskunde. Ook bezoeken 
we soms een museum of ga  
je veldwerk doen.

Gymnasiumdag en Romereis
In de vijfde klas maak je 
als gymnasium leerling een 
studiereis naar Rome. Tijdens 
de lessen bereiden we de reis 
voor en eenmaal ter plekke 
ben je zelf de gids. We logeren 
in een klooster in het centrum 
van de stad. De Romereis is elk 
jaar weer een zeer leerzame 
en gezellige week! Ook hebben 
we ieder jaar een feestelijke 
gymnasiumdag. Op die dag 
volgen de gymnasiumleerlingen 
van alle leerjaren gezamenlijk 
workshops die te maken hebben 
met de klassieken.

Een soort puzzels
Verhalen als Het paard van Troje, 
en nog veel meer, leer je op het 
gymnasium. Je zult de verhalen 
soms lezen in de taal waarin ze 
oorspronkelijk zijn opgeschreven: 
Latijn of Grieks. Zinnen in het 
Latijn en Grieks zijn een soort 
puzzels die je op moet lossen. 
Daarvoor moet je woorden 
leren, grammatica begrijpen en 
logisch nadenken. Dat logisch 
nadenken heet met een mooie 
term ‘analytisch vermogen’. 
En daarin word je steeds beter 
als je Latijn of Grieks leert. Het 
helpt je ook bij andere vakken; 
je leert makkelijker andere 
talen en overziet moeilijke 
vraagstukken en lange teksten 
sneller en beter. Daar heb je veel 
aan tijdens je vervolgstudie. 
Bij veel universitaire studies is 
kennis van de klassieke talen 
en cultuur erg nuttig. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor rechten, 
geschiedenis, kunst en talen.

De wereld om je heen beter 
begrijpen
De klassieke oudheid wordt 
wel ‘de bakermat van de 
westerse beschaving’ genoemd. 
Daarmee wordt bedoeld dat 
de Grieken en Romeinen een 
enorme invloed hebben gehad 
op onze huidige maatschappij, 
bijvoorbeeld op het gebied 
van sport, wetenschap, kunst, 
literatuur, wetgeving en politiek. 
Daarom helpen de vakken Latijn 
en Grieks je om de wereld om 
ons heen beter te begrijpen.



Meer informatie? Neem dan contact op met 
coördinator Marnix Bergwerff, bel 030-6702660 
of mail naar mbergwerff@lrc.nl.

Meer info
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