
WELKOM
gymnasium

We starten zo!

Enkele verzoeken vooraf:

● Zet de microfoon uit
● Heb je een vraag, dan kun je… 

○ hand opsteken (onderaan in de Meet)
○ vraag stellen in de chat



Diana Uittenbogaard

lerares Klassieke Talen, mentor, hoogbegaafdheidscoach

Milan, leerling 2 gymnasium

Dana, leerling 5 gymnasium

Even voorstellen...



VANAVOND

• waarom zou je naar het gymnasium 
gaan?

• wat leer je op het gymnasium?  
• het gymnasium op Connect College
• hoogbegaafdheid 
• leerlingen aan het woord 



LATIJN EN GRIEKS 
DODE TALEN? 

• Op het gymnasium leer je 
Latijn en Grieks.

• Deze talen worden 
niet meer gesproken. 

• Waarom zou je ze dan 
leren? 

LATINAM 
LOQUERIS?



WAAROM ZOU JE NAAR HET 
GYMNASIUM GAAN?

• Het ondersteunt het leerproces bij andere 
vakken. (didactisch)

• Het helpt bij vervolgstudies en 
beroepen. (voorbereidend)

• Het verdiept kennis van talen, 
cultuur en geschiedenis. (algemeen vormend)



ONDERSTEUNING LEERPROCES (1)

● Je woordenschat wordt door Grieks én Latijn 

enorm verrijkt. 

● Heel veel woorden in het Nederlands (maar ook in 

het Engels, Frans en Duits) komen uit de Klassieke 

Talen. Bijvoorbeeld het woord ‘drie’: 

tres (Latijn) 

three (Engels) 

trois (Frans) 

tre (Italiaans) 

tres (Spaans)



Uit het Grieks:

Filosofie  Filos (liefde) + Sofia (wijsheid)
Microscoop  Mikros (klein) + Skopeo (kijken)
Telefoon  Tele (ver) + Fonè (stem)

Uit het Latijn:

Science-Fiction  Scientia (wetenschap) + Fictio (verzinsel)
Discriminatie  Discrimen (onderscheid)
Extrovert  Extra (naar buiten) + Verto (keren)

ANDERE VOORBEELDEN



JE LEERT HÉÉL PRECIES LEZEN

● In het Latijn en Grieks staat geen enkel woord of 
letter er voor niets. 

● “Op de ongeveer”of “je begrijpt me toch wel” 
bestaat niet in het Latijn/Grieks. 

● Een letter verschil is een wereld van verschil:
Vir canem mordet: Man bijt hond
Virum canis mordet: Hond bijt man



ONDERSTEUNING LEERPROCES (2)

• Analytisch denken
• Verbanden leggen 
• Brede(re) kijk op de wereld
• Kritische onderzoekshouding  



VOORBEREIDEND (1)  

● Voor sommige beroepsgroepen en de daarbij 

behorende studies is de kennis van Latijn / 

Grieks erg handig:

● Advocatuur:

–Romeins recht

–Juridische termen



VOORBEREIDEND (2)

● Geneeskunde en biologie:

–Medische termen

–Flora en Fauna

–Anatomie

–(zowel Latijn als Grieks)



VOORBEELDEN

Dermatologie: 

derma (huid) en logos (wetenschap)

Gynaecologie: 

gunaikos (vrouw) en logos (wetenschap)

Logopedie: 

logos (woord) en paideia (opvoeding)

Psychiatrie: 

psyche (geest/ziel) en iatros (dokter)



ALGEMENE VORMING

● De Griekse en Romeinse beschaving staat aan de basis 

van onze westerse beschaving. Als je kennis hebt van 

hoe het bij de Grieken en Romeinen tot stand is 

gekomen, heb je een voorsprong op hen die dat niet 

weten!

● Je leert van het verleden om het heden 

beter te begrijpen. 



POLITIEK

● Democratie is door de Grieken bedacht en door de 

Romeinen verfijnd. 



SPORT

• De Olympische Spelen zijn een Griekse 
uitvinding. 



ARCHITECTUUR

● Veel van wat in de huidige architectuur als mooi wordt 

beschouwd is ontleend aan de Grieks/Romeinse 

bouwkunst. 



KUNST DOOR DE EEUWEN HEEN



LITERATUUR EN FILM 



WELKE REDEN DUS?

● De klassieke talen kies je niet voor één van de 
drie redenen afzonderlijk. 

● Alléén omdat het handig is voor later bij je beroep, 
is waarschijnlijk niet genoeg: je gaat er niet meer 
geld door verdienen !

● Je gaat het doen om alle redenen samen! 



GYMNASIUM OP CC

• Het gymnasium start in de brugklas 
• Bèta-wetenschappen en filosofie
• Vaste klas in de onderbouw
• Kleine(re) klassen 
• Persoonlijk leren



Brugklas HV 1 G1 

Ne 3 3

En 3 3

Fa 3 3

La 3

Wi 4 3

Bi 2 2

Gs 2 2

Ak 2 2

Bèta-wetenschappen 2

Lb 1

Filosofie 0

Te 1 1

Mu 1 1

Dr 1 1

Vz 1

W&T 2

Lo 3 3

Mentor 2 2

KWT 2 2

33 33



HOOGBEGAAFDHEID

• 20/21: meer- en 
hoogbegaafdheidsproject

• 3 vaste coaches 
• maatwerk 



MILAN EN DANA 

Vraag het onze leerlingen zelf! 



● Website Connect College:

● Aanmelddagen: 15 en 16 maart 2021

MEER INFORMATIE



● Saskia Coolen, teamleider brugklas havo/atheneum/gymnasium 

s.coolen@connectcollege.nl

● Benny Paumen, teamleider brugklas vmbo 

b.paumen@connectcollege.nl

● tel. 0475 416 111

NEEM GERUST CONTACT OP


