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Waarom naar het gymnasium? 

Het is de hoogst haalbare middelbare 
schoolopleiding. Wanneer je als leerling 
advies gymnasium krijgt, zien deskundigen 
dat je iets in je mars hebt en bieden ze je een 
uitdaging aan. 

Wat heeft een leerling aan het 
gymnasium? 

Het is een erkende manier van taalvaardig 
maken. Je leert teksten begrijpen en 
verwerken: je leest niet alleen wat er staat, 
maar ook hoe en waarom het er staat. 
Bovendien ontwikkel je een analytische en 
zeer nauwkeurige manier van denken die je 
bijvoorbeeld bij wiskunde voordelen 
oplevert. Je hebt een voorsprong bij het 
aanleren van moderne vreemde talen, bv. 
Frans, Spaans, Italiaans, Engels en Duits.  
Eveneens hoort hier een royaal stuk 
culturele verdieping bij en draagt het bij aan 
de algemene ontwikkeling en kennis van 
een leerling. 
Bij vervolgopleiding en zelfs later bij 
sollicitaties laat een gymnasiumdiploma 
zien dat een leerling bewezen heeft iets 
extra aan te kunnen. Excelleren wordt als 
een troef beschouwd. Het wordt zelfs meer 
en meer van je verwacht: vroeger werd er 
geloot voor studieplaatsen, maar nu zie je 
steeds vaker dat leerlingen moeten 
solliciteren om toegelaten te worden tot een 
bepaalde studie. Als je op dat moment een 
gymnasiumdiploma kunt voorleggen, laat je 
zien dat je je onderscheiden hebt. 
Excelleren mag niet alleen weer, het moet! 

 

Type leerling 

Het gymnasium is voor elke leerling die de 
gymnasiumnorm haalt. Op het gymnasium 
zitten gewone, normale leerlingen die ook 
van voetbal, muziek en op stap gaan 
houden. Kortom: die ook hobbies en/of een 
baantje hebben en  geen prototypes zijn van 
de zgn. “stuuds c.q. nerds”. Heel vaak zorgt 
het ‘samen op gymnasium zitten’ ook voor 
een echt groepsgevoel en een goede, veilige 
sfeer in de klas. 

Gewoon doen! 

Als een leerling het advies gymnasium 
krijgt, kan hij het gewoon proberen. Het is 
echter geen schande om aan het gymnasium 
te beginnen en te ontdekken dat het te veel 
is: je hebt het tenminste wel geprobeerd en 
je weet wat je kunt! 
Het gymnasium beginnen is voor een 
leerling een test: “Wat kan ik aan”? 
Vergelijk het eens met een nieuw 
computerspel spelen tot het einde of 
doorstromen naar een hoger level in een 
game. Het biedt voldoening, je weet wat je 
(aan)kunt en het biedt uitdagingen. Het is 
iets extra, een verrijking op allerlei fronten. 
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Excursies 

Voor alle inspanningen die geleverd 
worden, krijgen gymnasiumleerlingen ook 
iets terug: niet alleen een hoop kennis en 
vaardigheden, maar ook veel interessante 
excursies, o.a. naar: Tongeren, Xanten, 
Trier en -als kers op de taart- Rome. 

Lessentabel 

2 gym: 3u Grieks 3u Latijn 

3 gym: 3u Grieks 3u Latijn 

4 gym: 3u Latijn en/of Grieks met KCV 

5 gym: 4u Latijn en/of Grieks met KCV 

6 gym: 4u Latijn en/of Grieks 

 

Het gymnasium op Ursula 

Scholengemeenschap Sint-Ursula heeft een 
lange en mooie gymnasiumtraditie: de 
afdeling bestaat al meer dan 70 jaar en heeft 
(bijna) elk jaar een slagingspercentage van 
100 %. Om een gymnasiumdiploma te 
behalen, moet een leerling in de onderbouw 
Latijn en Grieks volgen, maar in de 
bovenbouw nog slechts één van beide talen. 
Toch kiezen sommige leerlingen er voor om 
ook in de bovenbouw verder te gaan met 
Latijn én Grieks.  
In de klassieke taal in de bovenbouw is het 
vak Klassieke Culturele Vorming 
geïntegreerd. Hierin wordt aandacht 
besteed aan de cultuur van de Grieken en de 
Romeinen en de nawerking ervan. Ook de 
tweejaarlijkse Romereis wordt hier 
voorbereid.  
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