Een sterke basis
voor je hele leven
informatie voor ouders

Kiezen
Het is zover. Uw kind en u gaan kiezen voor een middelbare
school. Keus is er genoeg, maar welke school past het best bij
uw kind? Met deze folder willen we u een eerste indruk geven van
het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum. Wat is het voor school?
Voor wie is onze school geschikt? Waarom zou u kiezen voor
een zelfstandig gymnasium?

Waarom een
zelfstandig gymnasium?

Gemeentelijk Gymnasium
Vaartweg 54
1217 SV Hilversum
Telefoon: 035 6241181
Rector:
drs. S.H.M.C. van de Berg

Een gymnasiumdiploma geeft net als het vwo-diploma toegang
tot de universiteit en alle vormen van hoger beroepsonderwijs.
Gymnasiaal onderwijs geeft onder andere diepgang door aan het
standaard lessenpakket Latijn en Grieks toe te voegen.
In de onderbouw volgen alle leerlingen Grieks en Latijn.
Elke leerling doet in tenminste één klassieke taal eindexamen.
Het vertalen uit het Latijn en Grieks doet een beroep op zowel
het analytische als het creatieve vermogen van leerlingen. Tegelijk scherpen ze hun kritische opstelling tegenover de wereld om
ons heen. Kennismaking met de oudheid blijft op een categoraal
gymnasium namelijk niet beperkt tot de vakken Grieks en Latijn.
Ook diverse andere vakken leggen dwarsverbanden met de
antieken. Het is inspirerend om dagelijks te blijven ontdekken
dat hedendaagse vraagstukken al lang geleden actueel waren.
Zo leren onze leerlingen relativeren en nuanceren.

Dit zijn wij
Groot genoeg om als zelfstandig gymnasium mee te tellen, klein
genoeg om elkaar en onze leerlingen te kennen. Hierdoor kunnen wij
een veilige en gezellige omgeving bieden, waarin de leerlingen zich
snel thuis voelen.
Onze leerlingen zijn intelligente en nieuwsgierige jonge mensen die
veel willen weten. Vandaar ook ons motto ‘sapere aude’; durf te weten.
Deze leergierige instelling willen we optimaal stimuleren. Dit doen
we door een prikkelende leeromgeving te bieden, met een prominente
rol voor bèta, talen, kunst en sport. Leerlingen kunnen meedoen met
diverse olympiades, de debatclub, optreden tijdens muziekavonden en
deelnemen aan theaterproducties.
Bij dit alles is de begeleiding essentieel. Mentoren, leerjaarcoördinatoren en de zorgcoördinator begeleiden de leerlingen op weg naar zelfstandigheid, in een klimaat van openheid en respect voor elkaar.
Bij het verbreden van hun horizon hoort bovendien over de grens
kijken. Leerlingen krijgen de kans mee te doen aan verschillende
Europese projecten op het gebied van wetenschap, geschiedenis
en theater. Door onze unieke samenwerking met de Chen Jinglun
Highschool in Beijing behoort ook een uitwisseling met deze Chinese
topschool tot de mogelijkheden.

Voor wie
Voor elke leerling die meer wil en kan, die een brede interesse heeft
en van een uitdaging houdt. Een VWO advies van de basisschool geeft
toegang tot onze school. Voor onze actuele toelatingseisen verwijzen
we u naar de Gooise Gids of de website van onze school.
Onze leerlingen komen uit de hele regio. Bij het indelen van de eerste
klassen houden we hier rekening mee, zodat ze in groepjes van en
naar huis kunnen fietsen.

School in beweging
Nader
kennismaken

Het Gemeentelijk Gymnasium is een school van deze tijd, met zowel
klassieke als moderne elementen.
Het is echter ook een gymnasium van de toekomst, met aandacht
voor de mondialisering van de samenleving.
Nader kennismaken kan op de In dit kader biedt het Gymnasium Cambridge Certificates voor Engels
aan, de Goethe certificaten bij Duits en Delf certificaten bij Frans en
kennismakingsmiddag voor
geven we lessen in de Chinese taal en cultuur.
achtstegroepers, de Open Dag
Andere ontwikkelingen in ons gymnasiale onderwijs zijn de vakken
en de voorlichtingsavond voor
natuurkunde en pre-academic English in de eerste klas en filosofie
ouders. De data vindt u in de
Gooise Gids en op onze website: in de derde klas. Leerlingen die dat willen kunnen in de bovenbouw
www.gymnasiumhilversum.nl wiskunde D en NLT (Natuur, Leven en Technologie) volgen en
Academic English. Bovendien kan er eindexamen gedaan worden in
de vakken filosofie, kunst beeldend, drama en Chinees.

www.gymnasiumhilversum.nl
e-mail:
info@ggh.nu

Het Gemeentelijk Gymnasium is een moderne school met veel
aandacht voor de bètavakken, versterkt talenonderwijs en de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.
Op dit moment is de school een van de zogenoemde “Bèta-excellent”
scholen. We bieden leerlingen een degelijke basiskennis en moedigen
ze bovendien aan het allerbeste uit zichzelf te halen.
Aangezien leerlingen niet alleen vakinhoudelijk klaar moeten zijn
voor een vervolgstudie besteden we ook ruimschoots aandacht aan
de ontwikkeling van sociale competenties. Hiermee bedoelen we dat
leerlingen leren wat verantwoordelijkheidsgevoel, leiderschap en
het werken in groepen in de praktijk inhoudt. De mate van ervaring
in deze gebieden krijgt concreet vorm in het behalen van een apart
diploma bij het eindexamen.

