
EXCELLENTIE

DE BEWUSTE KEUZE VOOR MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM IN ZOETERMEER

ZOEK JIJ DE ECHTE STUDENT IN JEZELF?

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

Erasmus 
College



ELK JAAR WEER EEN ANDER EXCELLENTIEPROJECT

LEERGIERIG? HET ERASMUS 

BIEDT HEEL VEEL EXTRA’S!

Dat kan op het Erasmus! Eens in de drie jaar start een groep leerlingen uit klas 1, 2, 
3 en 4 met het project Chinese Taal en Cultuur. Zij verdiepen zich drie jaar lang in de 
misschien wel belangrijkste wereldtaal.

Je leert begroeten, afscheid nemen, je voorstellen (naam, leeftijd, woonadres, familie, 
hobby’s, ect.), bedanken, excuses aanbieden, getallen opnoemen, tijd aanwijzen (jaar, 
maanden, dagen, week, uren en minuten), iets simpels beschrijven (het weer, richtin-
gen, grootte, hoeveelheid), vragen stellen en simpele vragen beantwoorden (bood-
schappen doen, openbaar vervoer), simpele emoties uiten. Met deze woordenschat 
van 150 woorden verdien je het internationale HSK (niveau 1) diploma! 

Verder zijn er workshops kalligraferen, Chinees koken en Kung Fu. Zo leer je ook de 
Chinese cultuur kennen. De taallessen worden gegeven door docenten van de Chinese 
school in Delft, maar er is ook altijd een docent van het Erasmus College bij.

Chinees, Portugees, Quantummechanica, Filosoferen over de vrije wil, Casanova door 
de tijd heen, Jezus in de Europese kunst en cultuur, ‘In Holland staat een Huis’: elk jaar 
is er voor leerlingen die eigenlijk overal wel wat over willen leren een excellentieproject. 
We bieden deze projecten aan aan leerlingen uit klas 1 tot en met 5, zodat er elk jaar 
weer iets te kiezen valt! 

CHINEES LEREN



En natuurlijk komen oud-leerlingen die inmiddels als hoogleraar aan de universiteiten 
werken of promotieonderzoek doen of die werkzaam zijn in een museum
 of theater, graag terug naar hun vertrouwde Eramus College om 
de nieuwe Erasmianen alles over hun vakgebied te vertellen. 

Op het Erasmus kun je je diploma verdiepen en verbreden 
door extra vakken te volgen, bovenop het verplichte programma. 
Zo is er voor iedereen die meer aankan en zichzelf wil uitdagen heel veel mogelijk:

• Word jij architect of ingenieur? Ga je de IT in of je verdiepen in de Quantum-
 computer? Dan kun je in de bovenbouw wiskunde D doen: een echte uitdaging   
 voor de bèta’s!

• Heb je een talenknobbel en kun je niet genoeg krijgen van nieuwe werelden   
 van woorden? Frans, Duits, Latijn, Grieks kun je allemaal als extra vak kiezen,   
 bovenop je gewone pakket. Soms volg je een les, maar ook kun je heel veel zelf 
 en uiteindelijk spreek en lees je zes talen.

• Wil je sneller? En meer? 
 Dan is het mogelijk om al in klas 5V bijvoorbeeld 
 wiskunde A of Latijn eindexamen te doen. Dan doe 
 je de andere vakken in 6V en heb je een extra brede 
 basis voor de toekomst!

• Gewoon zelf willen kiezen? Een exact 
 (Natuur-/Gezondheid- en Techniek)profiel, 
 maar ook geschiedenis of juist economie erbij?
 Of het Cultuur-/Economie- en Maatschappij-
 profiel, maar toch ook biologie of natuurkunde? 
 Je kunt het op ‘t Erasmus!

MEER

 INFORMATIE OVER 

HET ERASMUS? 

KIJK OP ONZE 

WEBSITE: 

ERASMUSCOLLEGE.NL

EXTRA VAKKEN OF 
EERDER EXAMEN DOEN?



DAAG JEZELF UIT!

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


