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ALS JE VAN UITDAGING HOUDT

Ontdek het Daltononderwijs op het Erasmus College

ALS JE VAN UITDAGING HOUDT

Ontdek het Daltononderwijs op het Erasmus CollegeJE KUNT HET OP ‘T ERASMUS



• 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 fi losofi e in je rooster

• Je besteedt tijd aan Klassieke Vorming, de kunst, fi losofi e 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 samenwerken,

 zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid

KENMERKEN ERASMUS GYMNASIUM

EEN GYMNASIAST IS OOK EEN ERASMIAAN

HET GYMNASIUM IS EEN 

6-JARIGE VWO OPLEIDING, 

DIE EXTRA UITDAGING 

EN VERDIEPING BIEDT. 



Klas 1
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 godenposter of -kwartet en doet het
project: Horrible Histories: bij Engels schrijf je een script voor een 
TV-programma dat zich afspeelt in de Romeinse tijd. En met dat 
script maak je een fi lm. Voorbeeld? Rome Sport, Rome’s got 
talent, War in the Roman kitchen, Kids swap: slave and rich girl
trade places. Je leert bij geschiedenis en Latijn hoe de democratie 
in de praktijk werkt en leert bij fi losofi e al echt serieus nadenken 
over alles. En je gaat natuurlijk op excursie naar het Archeon.

Klas 2 en 3

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 maakt een tentoonstelling over steden in de oudheid, waar je ouders op 

bezoek komen. En vanaf de derde klas is er de Klassieke Middag: een Klassieke 

competitie tussen leerlingenteams uit 3 tot en met 6 Gymnasium.

KLASSIEKE VORMING IN DE ONDERBOUW

KLASSIEKE VORMING IN DE BOVENBOUW

Klas 4
Je leert de Latijnse en/of Griekse Taal en Cultuur. Je doet een onderzoek naar een
moderne stad met een Romeins verleden (Nîmes, Bath, Heerlen, Cartagena, Istanbul), 
voert een klassieke tragedie op en maakt een excursie naar Trier.

Klas 5 en 6

Je vertaalt teksten van beroemde Romeinen en Grieken 

zoals Caesar en Homerus. Je werkt aan je persoonlijk 

vertaalplan. Je verdiept je in de klassieke fi losofi sche 

stromingen en leert hoe nuttig die ideeën van de 

Stoa nog altijd kunnen zijn. 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.

MEER
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HET ERASMUS? 

KIJK OP ONZE 

WEBSITE: 

ERASMUSCOLLEGE.NL



Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie? 

Je kunt contact opnemen met of mailen naar dalton@erasmuscollege.nl. 

Vergeet niet ook te kijken op onze website! 

Erasmus College
Van Doornenplantsoen 31
2722 ZA Zoetermeer

T. (079) 331 92 04
E. dalton@erasmuscollege.nl
W. erasmuscollege.nl

BELANGSTELLING?


