Een sterke basis
voor je hele leven
informatie voor 8ste groepers

Welkom
Je hebt vast wel eens van het Gemeentelijk Gymnasium gehoord
Misschien heb je er ook wel eens over gedacht om naar ons
Gymnasium te gaan
Maar weet je het nog niet zeker
Een keuze maken is moeilijk
Deze brochure wil je daarbij helpen
Hij is speciaal gemaakt voor leerlingen van groep 8
Dit boekje vertelt je over het Gymnasium

Als je meer wilt weten...
• kun je naar onze website gaan:
www.gymnasiumhilversum.nl
• je kunt e-mailen:
info@ggh.nu
• Je kunt bellen en vragen naar de coördinator klas 1: Denise Lubbers
• Je kunt naar de kennismakingsmiddag komen
• Je kunt naar de Open Dag gaan
Toelating
Wanneer kun je naar het gymnasium?
Als je naar het gymnasium wilt heb je een VWO advies nodig van de
basisschool. Voor onze actuele toelatingseisen verwijzen we je naar de
Gooise Gids of de website van onze school.

Vaartweg 54
1217 SV Hilversum

Telefoon:
035 6241181

Rector:
drs. S.H.M.C. van de Berg

Het Gymnasium is voor kinderen
die meer willen
Kinderen die kiezen voor het Gymnasium zijn slim en leergierig
Ze zijn nieuwsgierig. En vaak nog eigenzinnig ook
Kinderen die kiezen voor het Gymnasium weten wat ze willen
Gymnasiumkinderen willen meer
Meer doen
Meer weten
Ze willen een goede school
Voor goede toekomstkansen
Dat wil jij toch ook?

Het Gymnasium is klassikaal
Als je naar een gymnasium wilt
Moet je kiezen voor een echt gymnasium
Het Gymnasium is een aparte school
Het Gymnasium is overzichtelijk
Het Gymnasium heeft echte klassen
Van klas 1 tot en met klas 6
Iedereen hoort er bij elkaar
Iedereen kent elkaar
Leraren en leerlingen
Onderbouw en bovenbouw
Samen vormen ze één gezellige school

op het gymnasium mag je anders zijn

Het Gymnasium is goed
Het Gymnasium heeft ongelooflijk goede leraren
Voor alle vakken
Je gaat echt laten zien wat je kunt
Je krijgt er Grieks en Latijn
Daar heb je heel veel aan
Waar je ook bent en met wie je ook bent
Jij zult een vreemde cultuur beter begrijpen
Een vreemde taal heb jij als eerste onder de knie
Het Gymnasium vindt ook bètavakken erg belangrijk
Bij de vakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde
en biologie doe je allemaal boeiende projecten

Het Gymnasium is internationaal
De wereld wordt kleiner, de grenzen vervagen
Het Gymnasium neemt daarom deel aan unieke internationale projecten
In Hilversum of elders komen leerlingen bijeen
Samen met de docenten vormen ze een mondiale klas
Ze bespreken en bestuderen allerlei onderwerpen
Of ze werken aan een internationaal theaterproject
Zo leren kinderen uit verschillende landen elkaar kennen
Onze school wil je daarbij helpen
Als je dat wilt, kun je nog beter Engels, Frans en Duits leren
Je kunt Chinese lessen volgen
Misschien ga je dan zelfs een keer mee naar China
Zo kun je straks extra goed voorbereid de wereld in.

we organiseren masterclasses voor jou

Het Gymnasium
is muzikaal en theatraal
Wij hebben heel veel creatieve kinderen
Die heel graag toneelspelen
Die veel plezier in muziek hebben
Die voorspelen op de muziekavonden
Die Drama als keuzevak voor hun eindexamen kiezen
Die een prachtige voorstelling presenteren of regisseren
Kom maar eens kijken en luisteren
Bij één van de prachtige theatervoorstellingen
Kom jij ook bij de theaterklas?

Het Gymnasium is regionaal
Wie goed onderwijs wil moet soms ver fietsen
Dat is op het Gymnasium niet ongewoon
Onze leerlingen komen overal vandaan
Uit de hele Gooise regio
Soms in een groepje
Soms in hun eentje of met zijn tweeën
Waar je vandaan komt en hoe je komt
Maakt niet uit
Iedereen heeft zijn eigen klas
Iedereen heeft zijn eigen groep
Iedereen voelt zich thuis
Op het Gymnasium

het gymnasiumlied begint in het grieks
en eindigt in het latijn

Het Gymnasium is gezellig
Zo organiseren we in klas 1 een introductieweek
Doe je in klas 2 een spannend bèta-onderzoeksproject
Ga je in klas 3 op survival naar de Ardennen
Klas 4 draait om bijzondere maatschappelijke stages
Het hoogtepunt van je schoolcarrière staat voor klas 5 gepland:
de reis naar Rome of Griekenland!
In je laatste jaar richt je je natuurlijk op het eindexamen
en het bruisend feest tot slot

Nooit in je eentje
Ook voor de ander
Een gymnasiast kan heel veel			
Een gymnasiaste kan heel veel
Hij is intelligent en behoorlijk zelfstandig
Zij is intelligent en behoorlijk zelfstandig
Toch heeft iedereen begeleiding nodig
Op het Gymnasium word je zorgvuldig begeleid
Met je mentor voer je gesprekken
Over je leerhouding en ontwikkeling
We helpen en stimuleren bovendien dat je zelf het
heft in eigen handen neemt
Om zelf beter te worden en om anderen ruimte te geven
Voor problemen bedenken we een oplossing
Onze mentoren kennen ieders verhaal
Iedere leerling is immers anders
Ieder ondervindt andere moeilijkheden
Onze mentoren zijn er echt voor jou
Ze laten je nooit alleen; je bent nooit in je eentje

Als je naar
het Gymnasium gaat…
... zul je meedoen aan vakoverstijgende projecten
... zul je actief betrokken worden bij onderwijsprojecten in de regio en in
Europa
... zul je met je docent nog vaak op stap gaan naar een speciale voorstelling,
expositie of olympiade
... kun je certificaten halen voor Chinees, Engels, Frans Duits of voor sociale
competenties
... bekijk je musea met andere ogen
... zul je deelnemen aan sportactiviteiten
... reis je naar Amsterdam, Leiden, de Ardennen, Parijs, Europese
projectscholen, Rome, Berlijn, Griekenland, Cambridge, Boston of China
... kun je musiceren en toneelspelen
... kun je je verkiesbaar stellen voor de leerlingenvereniging HGB
... en kun je naar feesten, gala’s, theatervoorstellingen, muziekavonden, en
nog veel meer…
Surf naar onze website:

www.gymnasiumhilversum.nl
een heel bijzondere school – dat is zeker

Nader
kennismaken

School in beweging

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

Aandacht voor de leerling
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.

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 activiteiten waaronder 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.
Kwaliteitsonderzoeken laten zien dat ons gymnasium al jaren tot de
beter presterende en sociaal betrokken scholen behoort. Dat heeft dit
jaar geresulteerd in het predicaat Excellente School van het ministerie
van Onderwijs en een ‘goed’ van de onderwijsinspectie.

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.

Dit zijn wij

Voor wie

Gemeentelijk Gymnasium
Vaartweg 54
1217 SV Hilversum

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?
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 scherpt het de 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.

Telefoon: 035 6241181
Rector:
drs. S.H.M.C. van de Berg

Een sterke basis
voor je hele leven
informatie voor ouders

