
opleiding

6-jarige

E r a s m u s  C o l l e g e  Z o e t e r m e e r

Erasmus 
gymnasium 

Ben je slim, ambitieus, gemotiveerd en vind je 

het leuk om te leren en iets extra’s te doen? 

Dan is het Erasmus Gymnasium echt iets voor jou! 



� Je werkt bij alle vakken aan extra verdieping van de basisstof. 
Je wordt uitgedaagd door het niveau van de vakken en je leert
hetzelfde in minder tijd.

� Je krijgt veel vakken, zodat je breed geschoold wordt.
� Je volgt al in de eerste klas Latijn en daarna ook Grieks.
� Je kunt meedoen aan de verdiepingscursus Engels die opleidt 
voor het examen IELTS, waarmee je toegang krijgt tot het 
internationaal hoger onderwijs.

� Je hebt al vanaf klas 1 filosofie in je rooster.
� Je besteedt tijd aan Klassieke Vorming, de kunst, filosofie en
cultuur van de Grieken en de Romeinen en bezoekt 
theatervoorstellingen met Klassieke thema’s (Odysseus,
Antigone, Tantalus).

� Je komt in hetzelfde gebouw.
� Je hebt Daltonuren en werkt regelmatig samen met leerlingen uit
andere klassen. 

� Je volgt veelal dezelfde vakken als andere vwo leerlingen.
� Je gaat op excursies en op werkweek.
� Je kunt meedoen met de vele extra activiteiten, zoals sport, muziek,
toneel, videocommissie en Erasmus TV.

� Je wordt in de Daltontraditie opgeleid, met aandacht voor samen-
werken, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

Een gymnasiast is ook een Erasmiaan

Kenmerken Erasmus Gymnasium

Het Gymnasium is een 6-jarige VWO opleiding, 
die extra uitdaging en verdieping biedt. 

   

   

 



Klassieke vorming in de Onderbouw

Klassieke vorming in de Bovenbouw

Klas 1

Klas 2 en 3

Klas 5 en 6

Klas 4

Je leert de basis van het Latijn, je verdiept je in de wereld van de
Grieken en de Romeinen, werkt bij tekenen en Latijn aan een
Godenproject en gaat op excursie naar het Archeon.

Je breidt je kennis van het Latijn uit en maakt kennis met het
Grieks. Je verdiept je in diverse mythes, gaat naar een klassiek
toneelstuk in een eigentijdse uitvoering, en vanaf de derde klas is
er de Klassieke Middag; een Klassieke competitie tussen 
leerlingenteams uit 3 tot en met 6 Gymnasium.

Je hebt Latijn of Grieks of allebei de talen en je krijgt het vak
Klassieke Culturele Vorming (KCV). Je doet een onderzoek naar
een moderne stad met een Romeins verleden, voert een 
klassieke tragedie op, begeleidt havo/vwo-brugklassers bij 
kennismakingslessen Latijn, en maakt een excursie naar Trier.

Je leest teksten van beroemde Romeinen en Grieken zoals
Caesar en Homerus. Je maakt een website voor het Forum
Romanum, je ontwerpt lessen voor de vierde klas, je bent 
organisator en teamcaptain van de Klassieke Middag. 
In de vijfde klas ga je op Rome-reis. 
Veel van alles wat je hebt geleerd, zie je daar terug. 



Van Doornenplantsoen 31 - 2722 ZA  Zoetermeer - T (079) 331 92 04 
E jbrouwer@erasmuscollege.nl - W www.erasmuscollege.nl

Je kunt ook mailen naar de sectordirecteur, 

de heer J. Brouwer - jbrouwer@erasmuscollege.nl. 

Vergeet ook niet te kijken op onze website! 

erasmus      
college dalton  

scho l engemeenschap  

zoetermeer

Belangstelling?

Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie? 

Voorlichtingsavond voor ouders: 
woensdag 24 januari 2018, aanvang 19.00 - 21.15 uur.

Open Huis: vrijdag 2 februari 2018, 18.30 - 21.00 uur.


