
GYMNASIUM
extra uitdaging op het vwo
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Hou je van leren en ben je nieuwsgierig aangelegd? Ben je toe aan een uitdaging? 
Kom dan naar het atheneum of gymnasium op het Hoeksch Lyceum.
 
Het vwo bereidt voor op een wetenschappelijke opleiding aan de universiteit. Veel 
leerlingen weten in de brugklas nog niet of ze in de toekomst naar de universiteit wil-
len. Dat is ook logisch en gelukkig hoef je daar pas na zes jaar over te beslissen. Wat je 
ook beslist, onze docenten helpen jou vanaf de brugklas om daar te komen.
 

Gymnasium
Je krijgt een gymnasiumdiploma als je naast andere vwo-vakken ook de klassieke ta-
len Grieks en Latijn gevolgd hebt. Door deze talen te leren, maak je kennis met de 
denkers uit de Griekse en Romeinse cultuur. Je leert daardoor ook standpunten van 
anderen te waarderen of te bediscussiëren. In de gymnasiumbrugklas begin je al met 
Latijn en in het tweede jaar komt daar Grieks bij.
 

Filosofie
Tijdens het vak filosofie zoek je naar antwoorden op belangrijke (levens)vragen. Hoe 
weet je zeker of iets waar is? Waar was je voor je geboorte? Is een president belang-
rijker dan een vuilnisman? Met andere leerlingen ga je hierover is gesprek of schrijf je 
een werkstuk.
 

Internationalisering
Op het vwo kun je in de bovenbouw kiezen voor een uitwisselingsprogramma met een 
school in het buitenland. In het ene jaar bezoek jij bijvoorbeeld een school in Duitsland 
en het jaar erop komen de Duitse leerlingen naar Nederland.

Econasium
Heb je wiskundig inzicht en interesse in economische onderwerpen? Kies dan in de 
bovenbouw voor het econasium. Je leert onderzoek doen en je wordt daarbij onder-
steund door onze docenten en wetenschappers van de Universiteit van Tilburg.
 

Onderzoekende houding
Op onze school leren we je een zelfstandige en onderzoekende houding aan. We noe-
men dat met een mooi woord pre-academische vorming. In de les en tijdens projecten 
laten we je onderzoek doen. Het doen van onderzoek is een belangrijk instrument om 
de wereld te leren kennen en begrijpen. Door jou onderzoek te laten doen, leer je de 
houding aan van een aankomend wetenschapper!
 

“Leren leren”
Als je op de basisschool weinig of geen moeite hebt gehad met de lesstof, dan kan 
het op het vwo wel eens wennen zijn om bewust te moeten leren. In de onderbouw 
hebben onze mentoren daarom extra aandacht voor “leren leren”.
 
Als je minder uitleg, oefening en herhaling nodig hebt om de lesstof te begrijpen, 
bieden onze docenten het lesmateriaal compacter aan en wordt tijd gecreëerd voor 
leerstof die verdiepend en verrijkend is. Op deze manier krijg je niet meer, maar ander 
werk aangeboden.

 UIL-trajecten
Je kunt voor extra uitdaging kiezen voor het zogenaamde UIL-traject. UIL staat voor 
Uitdagend Individueel Leertraject en houdt in dat je een aantal uur per week wordt 
uitgeroosterd en in de vrijgekomen uren werkt aan een apart programma dat je zelf 
selecteert. Er zijn bijvoorbeeld leerlingen die modules volgen aan de Open Universi-
teit, de Japanse taal bestuderen of zelfstandig Wiskunde-D volgen.
 

Olympiaden
In de onder- en bovenbouw doen we actief mee aan Olympiaden. Dit zijn landelijke 
wedstrijden om in een bepaald vak de beste Nederlandse scholier te selecteren. De 
(meeste) voorrondes worden op school afgenomen en de landelijke beste tien tot 
twintig leerlingen gaan naar de nationale finale op een Nederlandse universiteit. Uit-
eindelijk worden de meest getalenteerde scholieren uitgezonden naar de internatio-
nale olympiaden.
 

Cambridge Engels
Vanaf de brugklas kun je kiezen voor extra lessen Engels. Je volgt Engels op een hoog 
niveau en krijgt toetsen die zijn ontwikkeld door de Universiteit van Cambridge. Je 
behaalde diploma is later van grote waarde als je gaat studeren.
 

Extra vak
Als je naast alle projecten en UIL-trajecten op zoek bent naar nóg meer uitdaging kun 
je in de bovenbouw kiezen voor één of meer extra vakken bovenop je pakket van acht 
examenvakken.
 
Voldoende uitdaging dus op het vwo!

Het vwo, iets voor jou?


