
Welkom op het 
Gymnasium



Allereerst leer je bij Latijn en Grieks de structuur van talen in het 
algemeen te doorzien. Het leren van de klassieke talen kan niet 
zonder een grondige verdieping in de manier waarop die talen in 
elkaar zitten. Dit biedt grote voordelen bij het begrijpen hoe het 
Nederlands in elkaar zit en bij het leren van andere talen. Ook zijn 
talen als het Frans, Spaans en Italiaans afkomstig van het Latijn, 
zodat kennis van Latijn ervoor zorgt dat je die talen veel makkelij-
ker kan leren. 

Op het gebied van cultuur bieden de Klassieke talen ook voor-
delen: je krijgt mooie verhalen over mythologie en geschiedenis 
te horen. Tegelijkertijd verdiep je je voortdurend in twee culturen 
die eigenlijk heel ver van onze moderne cultuur afstaan, maar die 
tegelijkertijd ook een ‘bakermat’ vormen van de westerse cultuur. 
Zo leer je dus eigenlijk de westerse cultuur beter te begrijpen, 
maar je leert je ook je te verplaatsen in heel andere culturen, 
zodat het ook weer makkelijker wordt je te verplaatsen in mensen 
die op het eerste oog heel anders dan jezelf lijken.

Ten slotte zijn er ook nog praktische voordelen bij een gym-
nasiumopleiding: je krijgt leuke projecten die er alleen voor de 
gymnasiumklassen zijn, je gaat een aantal keer op excursie, met 
als hoogtepunt de Romereis in de 5e klas, en je krijgt een mooi 
gymnasiumdiploma. En dit diploma geeft je later ook nog eens 
een voorsprong bij het zoeken naar een baan.

Kortom, je leert mooie dingen, je wordt echt uitgedaagd en het 
draagt bij aan je algemene ontwikkeling!

Voordelen van 
het gymnasium

Wat brengt een gymnasiumopleiding je nou eigenlijk?  

Voor praktisch geen enkele vervolg opleiding is het  

gymnasiumdiploma nodig, dus waarom zou je dan  

gymnasium kiezen?  En Latijn en Grieks zijn toch dode talen,  

die door niemand meer worden gesproken? Toch valt er een 

hoop over de voordelen van het gymnasium te zeggen.

Voordelen van het gymnasium



Gymnasiumdag
Eén van de hoogtepunten in het jaar voor de gymnasiumafdeling 
is de Gymnasiumdag. Alle gymnasiasten, van de brugklassers  
tot en met de examenklassers, komen op die dag samen om  
zich op een geheel andere manier met de Klassieke oudheid 
bezig te houden.

De dag wordt gemeenschappelijk geopend met een optreden 
van de 6e-klassers voor alle andere gymnasiumleerlingen.  
Daarna volgt er een aantal rondes met workshops, waarin de 
leerlingen van docenten, 6e-klassers en gasten van buiten de 
school veel en op heel gevarieerde wijze kunnen leren over de 
Romeinen en Grieken. Dit loopt uiteen van antieke filosofie tot 
Romeins koken, van spreken als Cicero tot schilderen als  
Michelangelo, van Grieks dansen tot het bouwen van klassieke 
bouwwerken met suikerklontjes. Bij die workshops zitten  
leerlingen uit alle klassen door elkaar, zodat de gymnasiasten 
ook nog eens elkaar beter leren kennen.

Jaarkalender
Gymnasium
onderbouw

Wanneer? Welke activiteit? Voor wie?
  
 Klik op het project! 

20 sept en 22 sept  Leerjaar 3

21, 22, 23 en 24 november  Leerjaar 2

28, 29, 30 november    Leerjaar 1

13, 14 en 15 maart   Leerjaar 1

13, 14, 15 en 16 maart   Leerjaar 3

22 en 23 maart   Leerjaar 2

18, 20 en 21 april   Leerjaar 3

 Overige activiteiten:  

8 november Latijn en Grieks voor ouders Ouders van lj 1,2

17 februari Gymnasiumdag  Alle gymnasiasten 

GymnasiumdagJaarkalender

Gymnasiumdag



Het project ‘weer en klimaat’ richt zich op verschillende  
wetenschappelijke onderzoeks vaardigheden waarin de leerling 
in de schoolomgeving verkennend onderzoek doet over het weer. 

In kleine groepjes wordt vervolgens de data geanalyseerd en 
gepresenteerd in de klas. Theoretische vraagstukken worden in 
de praktijk uitgevoerd en verwerkt.

Een manier om lerend te onderzoeken.

Project
Weer en Klimaat

x

Project Klimaat



Ze gaan aan de slag met de app Stop-Motion Studio Pro en  
gebruiken de paper cut techniek om hun animatie vorm te  
geven. Ze doorlopen het gehele proces van het bedenken van  
de inhoud tot het maken van een storyboard, decor, figuren  
en uiteindelijk een korte animatiefilm met geluid. 

We werken elk jaar met een ander thema waarin verschillende 
vakken samenkomen. Zo hebben we een jaar animaties  
gemaakt over positief nieuws, Climate Change en was er vorig 
jaar een samenwerking met het Travelling Farm Museum. Die 
filmpjes gingen over de verhalen van het (landbouw) verleden 
van Leidsche Rijn en werden ook getoond in het Travelling Farm  
Museum. Het project wordt afgesloten met een Animatiefestival, 
waar alle animaties op groot scherm worden getoond aan  
ouders, familie en school. 

Project
Animatie

Tijdens de projectweek gaan leerlingen zich verdiepen in de 

wereld van: Animatie. Ze zullen gaan kijken hoe de animatie 

techniek is ontstaan en zelf in een groep daadwerkelijk een 

eigen animatie gaan maken. 

Project Animatie



 

Het project is opgezet door de vakgroepen Geschiedenis en  
Nederlands en heeft als doel om onze leerlingen de eerste  
beginselen van de Nederlandse staatsinrichting aan te leren. 
Daarbij interviewen de leerlingen lokale politici om wegwijs te  
geraken in de Nederlandse (gemeentelijke) politiek. Verder  
worden de leerlingen opgedeeld in landelijke politieke partijen. 

Dat betekent dat groepjes leerlingen een politieke partij  
vertegenwoordigen en haar standpunten en principes moeten 
gaan uitzoeken. Het project wordt afgesloten in de Utrechtse
raadzaal alwaar de leerlingen zullen gaan debatteren over  
verschillende standpunten en stellingen waarin zij zich die  
week verdiept hebben.

Project
Staatsinrichting

Leerlingen uit klas 3 gymnasium gaan zich tijdens dit  

project verdiepen in de werking van de Nederlandse politiek 

en de kunst van het debatteren. Die hele week staat dan in 

het teken van het hoe en waarom van ons politieke bestel en 

de spelregels en vaardigheden van het debat.

Project Staatsinrichting



In de haven van Rotterdam, in de pakhuizen van webwinkels en 
op nog veel meer plekken rijden er wagentjes zonder bestuurder. 
Je zou je afvragen waarom niet alle auto’s zonder bestuurder 
kunnen rijden. In dit project gaan we twee dagen aan de slag 
met wagentjes van Lego en gaan we die zonder bestuurder laten 
rijden. We gaan dan ontdekken of het programmeren van zo’n 
wagentje moeilijk is of niet.

In twee dagen leer je zo’n wagentje programmeren en kijken we 
of jouw programma doet wat het moet doen. We sluiten af met 
een wedstrijdje (voor de eer en eeuwige roem) om te kijken welk 
groepje het wagentje het slimst geprogrammeerd heeft. 

Project
Robotica

x

Project Robotica



Een voorbeeld van zo’n nederzetting is Colonia Ulpia Traiana 
(Xanten). Op deze plek net over de grens met Duitsland zijn door 
archeologen de vaste onderdelen van een Romeinse stad ge-
vonden: een stadsmuur met poorten, een tempel, een herberg,  
huizen, werkplaatsen met winkels, thermen en een amfitheater. 

In het project Xanten ga je in groepjes het leven langs de Limes 
onderzoeken: hoe zag zo’n legerkamp eruit en hoe was het  

leger georganiseerd? Tegen wie moesten de Romeinen de grens 
verdedigen en hoe deden ze dat? Hoe leefden de mensen in  
de colonia? Hoe was de waterhuishouding in de stad geregeld  
en hoe functioneerden de thermen? Op welke manieren  
vermaakten de Romeinen zich?  

Je gaat je onderzoek presenteren aan je klasgenoten en  
natuurlijk gaan we op excursie naar het Archeologisch Park 
 Xanten om zelf door de (gereconstrueerde) colonia te wandelen 
en alles wat je geleerd hebt met eigen ogen te zien en ervaren! 

Project
Xanten

Zoals jullie weten wonen wij hier in en om Utrecht langs de 

Limes, de noordelijke grens van het Romeinse Rijk, gevormd 

door de Rijn. Langs die grens lagen legerkampen, om de 

grens te bewaken  en bij die legerkampen ontstonden op een 

aantal plekken nederzettingen, waar de Romeinen gingen 

wonen en leven. 

Project Xanten



Voor ouders die het leuk vinden (opnieuw) kennis te maken 
met de Klassieken organiseert de vakgroep Klassieke Talen een 
avond Latijn/ Grieks voor ouders. Voor de avond Latijn nodigen 
wij de ouders van de gymnasium brugklassers uit, voor de avond 
Grieks de ouders van de leerlingen van 2 gym (we beginnen in de 
tweede klas met Grieks). 

Tijdens deze avond geven we u een indruk van wat de vakken 
inhouden, hoe de gymnasiumopleiding eruit ziet op het LRC,  
en natuurlijk laten we u ook zelf even proeven van de prachtige 
talen Latijn en Grieks!  

Latijn en Grieks
voor ouders

Uw zoon of dochter heeft gekozen voor de gymnasiumopleiding 

op het LRC – een mooie keuze! Misschien heeft u zelf die keuze 

vroeger ook gemaakt, of bent u eraan begonnen maar heeft u 

het niet afgemaakt, of misschien heeft u zelf geen gymnasium 

gedaan, maar bent u wel benieuwd naar wat leerlingen nu  

eigenlijk leren bij de vakken Latijn en Grieks. 

Latijn en Grieks voor ouders


	Knop Analytisch vermogen: 
	Analytisch vermogen: 
	X analytisch vermogen: 
	klimaat: 
	Animatie: 
	Recenseren: 
	Ideefixe: 
	Staatsinrichting: 
	Robotica: 
	Xanten: 
	Voor ouders: 
	Knop 10: 
	Knop 8: 
	animatie link: 
	Knop 13: 
	Knop 14: 
	Knop 15: 
	Knop 16: 


