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onderzoeken, experimenteren, analyseren…

Bèta op het ggh
Onderzoeken, experimenteren, analyseren… Als nieuwsgierige leerling
uit groep 8 die op zoek is naar een school met een sterk bèta-profiel,
denk je misschien niet meteen aan een gymnasium. En toch zou het
Gemeentelijk Gymnasium Hilversum, met een ijzersterk bètaprofiel,
wel degelijk jouw school kunnen zijn. In deze folder lees je meer.

‘In het bètalab kun je je eigen
onderzoek uitdenken en uitvoeren.’

bètaprofiel

olympiades

Als GGH-leerling leer je vanaf de eerste
klas al bij de vakken natuurkunde en
biologie hoe je onderzoek doet. In de
derde komt daar scheikunde bij en in
de bovenbouw kun je een volledig bètaprofiel kiezen. Als echte bèta kun je
er dan ook de vakken wiskunde D en
Natuur, leven en technologie (NLT) bij
kiezen. Beide vakken bieden je een mooie
uitdaging. Ook excursies naar Nikhef,
het nationaal instituut voor subatomaire
fysica, en het CERN in Genève, waar de
deeltjesversneller staat, dragen bij aan je
‘scientific literacy’. Geen wonder dus dat
zo’n 55% van onze leerlingen kiest voor
een bètaprofiel.

Onze school is een Olympiadeschool.
Als je goed bent in de bètavakken en
je wilt meer uitdaging, dan krijg je van
ons de kans om mee te doen aan diverse
olympiades, zoals de IJSO (junior) en
EUSO (Europese) olympiade en natuurlijk
aan olympiades van de bètavakken in de
bovenbouw. Voorrondes vinden op school
plaats. Bij goed resultaat ga je door naar
de landelijke rondes. En onze leerlingen
komen vaak heel ver…

het beste van twee
werelden…
Kortom, het GGH is meer bètageoriënteerd dan je misschien op het
eerste gezicht zou denken. De kracht van
ons gymnasium ligt in de combinatie
van de sterke bètavorming en de klassiek
academische vorming met veel talen
en culturele vorming. Als gymnasiast
ontwikkel je je tot een allround
persoonlijkheid – iets wat je later bij je
studie en in je werk goed van pas komt.
Meer specifieke informatie over de
bètaprofilering of de bètavakken vind
je op de website van onze school:
gymnasiumhilversum.nl.

‘Nu al starten
met academisch
onderzoek geeft me
een voorsprong als
ik straks met een
bètastudie start.’

