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Afgelopen juli hebben we opnieuw een
succesvolle lichting gymnasiasten de wijde
wereld ingestuurd. Dit jaar zijn we natuurlijk
weer op zoek naar achtstegroepers die het
leuk vinden om veel te weten, nieuwsgierig
zijn, zelfstandig kunnen werken en een
flinke dosis doorzettingsvermogen hebben.
We hebben namelijk een prachtige
opleiding in de aanbieding, die je optimaal
voorbereidt op de universiteit.
Het gymnasium is een brede opleiding met
Grieks en Latijn, de zogenaamde klassieke
talen. Ze worden wel ‘dode talen’ genoemd,
omdat ze niet actief gesproken worden.
Toch ervaren we elke dag dat de cultuur
nog steeds springlevend is. Veel talen
hebben duidelijke overeenkomsten met
Grieks en Latijn waardoor het makkelijker
wordt om bijvoorbeeld Frans, Duits, Spaans,
Italiaans, Roemeens en Russisch te leren.
De klassieke talen zijn niet altijd makkelijk
te ontcijferen. Door goed te kijken en
logisch te redeneren, leer je jezelf een
onderzoekende en kritische houding aan die
je op elk vakgebied kunt toepassen. Goed
analyseren is zeker in de wetenschappelijke
wereld van groot belang.

RARE JONGENS, DIE ROMEINEN?!
De Grieken en de Romeinen staan aan
de basis van onze cultuur. Onze huizen
en flatgebouwen zouden nooit gebouwd
kunnen worden zonder de Romeinse
uitvinding van het beton. We lopen nog
steeds de marathon en hechten belang
aan de democratie. In ons rechtssysteem

vallen we terug op het Romeins recht,
bijvoorbeeld om te bepalen of iemand
toerekeningsvatbaar is.
De confrontatie met de voor ons af en toe
merkwaardige gewoonten van de Grieken
en Romeinen zorgt voor een open houding
naar andere culturen. Als we met een
open blik kunnen kijken naar hoe het in de
oudheid toeging, is het ook makkelijker
om in een multiculturele samenleving te
functioneren. Soms brengt het ons ook op
compleet nieuwe ideeën.

WIST JE DAT...
•h
 et slagingspercentage van
gymnasiasten hoger ligt dan dat van
atheneumleerlingen?
• het vooral gymnasiasten zijn die een
extra vak kiezen in de bovenbouw?
• veel gymnasiasten actief zijn met toneel,
muziek, sport en debat?
• er op het gymnasium drie
projectweken zijn?

SAAI?
Gymnasiasten zijn saai. Echte nerds die
graag huiswerk maken en geen vrienden
hebben. Zo denkt men wel eens over onze
gymnasiasten. Niets is minder waar. Lees
hun verhalen en kom met hen kennismaken
op de Open Dag op 29 januari 2020 en de
Doedag op 2 maart 2020.
“Ik vind het op het gymnasium heel interessant. Het helpt bij andere talen of andersom.
Sommige woorden lijken op elkaar en dus
kun je de betekenis achterhalen als je in een
taal wel al de betekenis weet.
Ik zit in een combiklas, dus dan zie ik mijn
klasgenoten een paar uur niet, maar voor
de rest doen we alles samen. Het is ook
heel leuk om je vooruitgang te zien. In het
begin wist je niet wat er stond en was het
helemaal nieuw. Nu na een half jaar kan ik
al een hele tekst vertalen.”
Jesper, G1B
“Hallo, ik ben Sigrid. Ik kom uit Sneek, van
de Bonifatiusschool. Ik heb gekozen voor
de RSG omdat mijn vader en tante er op
hebben gezeten en omdat ik het een mooi
gebouw vind. Ik heb gekozen voor het
gymnasium omdat ik die doe-dag heel
interessant en leuk vond. In week 47 hebben
we een projectweek gehad, speciaal voor
het gymnasium. We keken veel films en
deden dingen die te maken hadden met
Grieks en Latijn. Fijn was dat we geen
huiswerk hadden . Verder zijn de gewone
lessen leuk en de docenten aardig (nou ja,
sommige ).”

“Hallo! Ik ben Joost. Ik kom van de
Tienerschool in Sneek. Het was daar heel
leuk, maar de RSG sprak me toch meer
aan, daarom ben ik overgestapt. Ik ben
naar het gymnasium gegaan, omdat ik
nieuwe uitdagingen wilde, maar zeker
ook omdat Latijn en Grieks mij heel erg
leuk leken. Elk jaar heb je projectweken,
waarin je onderzoek doet over een bepaald
onderwerp. Mijn eerste projectweek ging
over mythische verhalen. We hebben films
gekeken en veel boeken gelezen. Erg leuk!
Elk jaar hebben we een speciale dag, de
Gymnasiumdag. Dan kun je onderwerpen
kiezen die te maken hebben met Grieks en
Latijn. Zelf vind ik dat een hele leuke dag,
omdat je even iets anders hebt dan gewone
lessen.
Tot nu toe gaat het heel goed. Ik zit in een
leuke klas en de meeste docenten zijn heel
aardig. Eerst zag ik erg tegen de RSG op,
omdat het een grote school is. Alles zou
ook heel streng zijn, maar dat valt behoorlijk
mee. Ik voel me al helemaal thuis en ik heb
goede vrienden. Ik ga (bijna) elke dag met
plezier naar school. Soms is het huiswerk
wel veel, maar dat lukt meestal wel.”
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