Gooi het
ROER om en
duik in de
basis van onze
beschaving.

“Het verleden is saai!”
Dacht je dat? Als je spit
in het verleden, kom je
over het heden steeds
meer te weten:
Hoe is onze democratie ontstaan?

Wil je antwoorden op zulke vragen?

Waarom lijken verschillende talen
zoveel op elkaar?

Dan is het gymnasium iets voor jou! Je gaat je verdiepen in
mythologische verhalen, klassieke cultuur, oude talen, maar
ook filosofie, archeologie en bouwkunst uit de Grieks-Romeinse
Oudheid.

Waarom komen al die mythes en
legendes overal steeds terug?

Deze aspecten spelen ook in onze huidige samenleving nog
een belangrijke rol. Zo danken we onze democratie en wetenschap aan de Grieken. De Romeinen bouwden hierop verder.
Ook in de beeldende kunst, literatuur en politiek zie je de
sporen van de Grieken en Romeinen terug.

“Wat heb je nou aan
die dode talen?”
Kennis van Latijn en Grieks maakt het begrijpen van moderne
vreemde talen zoals Frans, Engels en Duits gemakkelijker.
Zelfs in het Nederlands gebruiken we veel woorden die hun
oorsprong vinden in het Grieks en het Latijn. Bovendien
ontwikkel je jezelf op andere manieren wanneer je Grieks en
Latijn leert. Dat klinkt misschien gek, maar je leert verschillende vaardigheden die je de rest van je leven zullen helpen.
Zo ontwikkel je onder andere:

Heb je een
(kleine of grote)
talenknobbel?

Geef je
niet snel
op?

probleemoplossend denken,

Kennis van het Latijn en Grieks is tenslotte van grote waarde
bij veel universitaire studies, met name bij rechten, geneeskunde en de talenstudies; een echte aanvulling voor je ontwikkeling!

Gymnasiumzelftest:
Ken jezelf om te beginnen.
Je wordt een kei als je
deze vragen met ‘ja’
kunt beantwoorden…

een analytisch denkvermogen (logisch redeneren),

vaardigheden om teksten van andere talen beter
te begrijpen.

Vind je het
leuk om je in
een probleem
vast te bijten?

Vind je het
uitdagend om
zelfstandig of in
groepjes te kunnen werken?
Wil je graag
dingen weten en ben
je geïnteresseerd in
veel verschillende
onderwerpen?

Ben je iemand
die precies
en nauwkeurig
kan werken?

Gaat leren
je best
gemakkelijk
af?

Wil je out of
the box denken
en af en toe eens
buiten de lijntjes
kleuren?

Gymnasium
vanaf leerjaar 2
Zit je in de brugklas havo/vwo en behaal je de cijfernorm voor
gymnasium? Dan mag je vanaf het tweede leerjaar het gymnasium volgen. Aan het einde van de brugklas krijg je al een
kleine kennismaking met het gymnasium om zo een weloverwogen keuze te maken en erachter te komen of het gymnasium
iets is voor jou.

Wanneer je in leerjaar 2 en 3 zit, krijg je
de vakken Grieks en Latijn. Aan het einde
van leerjaar 3 mag jij kiezen of je in de
bovenbouw nog steeds het gymnasium
wilt blijven volgen.
Je kiest dan Latijn, Grieks of allebei!

Als gymnasiast op ROER College
Schöndeln heb je bijvoorbeeld:
veel ruimte om eigen keuzes te maken
en je eigen leerroute te bepalen,
vaker de mogelijkheid om zelfstandig
of in groepen te werken,
meer diepgang bij de verschillende vakken,
ruime mogelijkheden om deel te nemen
aan vakoverstijgende projecten.

Als je een gymnasiumdiploma wilt behalen, volstaat het in de bovenbouw om
één van deze talen te kiezen.

Extra activiteiten
voor het gymnasium
Hoe beleef je de klassieke wereld nou beter dan wanneer je
resten hiervan kunt bezoeken? Daar zijn wij ons zeer bewust
van en daarom organiseren we verschillende extra activiteiten buiten de lessen! Denk bijvoorbeeld aan excursies naar
verschillende plaatsen waar de Romeinen vroeger zijn
geweest, zoals
Xanten,
Keulen,
Tongeren,
Nijmegen en
als kers op de taart natuurlijk
de Romereis in de bovenbouw

Dus...
ben je toe aan
een uitdaging?
Door voor het gymnasium te kiezen, kies
je voor een mooie uitdaging.
In het begin is dat nog best lastig, maar
als je eenmaal goed bezig bent, daagt
het je vooral uit.
Je doet dit niet alleen, maar samen met
je vaste leraren die zelf uit passie hebben gekozen voor die ontzettend mooie
KLASSIEKE TALEN!

www.roer.college

