
OPEN DAGEN
STEDELIJK GYMNASIUM LEIDEN
Locatie Athena 25 januari 2020, 9.30-12.15 u
Locatie Socrates 1 februari 2020, 9.30-12.15 u

Ik word
kunstenaar...

...maar ’k ga eerst 
naar het gymnasium.



Ik word
ontwerper...

...maar ’k ga eerst naar het gymnasium.



Ik word
tandarts...

...maar ’k ga eerst naar het gymnasium.

JIJ STAAT NU 
VOOR DE KEUZE
Welke middelbare school  
wordt de mijne? 

Het moet natuurlijk wel een plek zijn waar jouw talenten  
de ruimte krijgen. Maar je wilt je er ook thuis voelen. 
Vrienden maken, sporten en feesten zijn er net zo vanzelf-
sprekend als studeren en leren. Waarom zou jij straks voor 
het Stedelijk Gymnasium kiezen? 

Het Stedelijk Gymnasium heeft twee locaties in Leiden. 
In allebei de gebouwen geven we les aan klas 1 t/m 6. 
Je kunt straks een voorkeur opgeven of je de lessen wilt 
volgen op onze nieuwe moderne vestiging Socrates aan de 
Nieuwe Marnixstraat in Leiden Noord, of op de vestiging 
Athena in ons mooie historische gebouw aan de Fruinlaan 
in Leiden Oost.

Wil je nog meer weten? 
Surf dan naar www.gymnasiumleiden.nl

In het begin was  

het best spannend, 

maar met de (hulp-) 

mentoren was je snel 

gewend aan de nieuwe 

school.

Maurits Buiter, klas 1, 

komt van E.L.S., Leiden



Het Stedelijk Gymnasium

DE KEUZE
VOOR JOU?

Als je op grond van je school resultaten een VWO-advies 
hebt gekregen, kun je voor het Stedelijk Gymnasium 
kiezen. 

Als jij nieuwsgierig bent en plezier hebt in het leren van 
nieuwe dingen, dan zal je op onze school een fantasti-
sche tijd tegemoet gaan. Op het gymnasium krijg je twee 
klassieke talen: Latijn en Grieks. We besteden ook veel 
aandacht aan de cultuur van de oude Grieken en Romei-
nen. 

In klas 1, 2 en 3 krijgt iedereen dezelfde vakken. Vanaf 
klas 4 volg je een zelfgekozen vakkenpakket dat het bes-
te aansluit bij wat jij kunt en wilt. Daarin moet tenmin-
ste één klassieke taal zitten, want we zijn niet voor niets 
een gymnasium.

Ik was eerst bang dat 

het mij niet zou lukken 

omdat ik uit een ander 

land kom (Frankrijk). 

Maar nu niet meer 

omdat ik hier veel hulp 

krijg. De docenten zijn 

top.  

Sarah Lebrin, klas 1, 

komt van De Vogels, 

Oegstgeest



...maar ’k ga eerst naar het gymnasium.

Ik word
cabaretier...

We vragen dus wel wat van jou als het gaat om interesse,  
inzet, leer- en werktempo. Het gymnasium is immers 
niet de gemakkelijkste middelbare school. Maar wees 
gerust. Als het af en toe niet zo meezit met je school-
werk, dan krijg je bij ons steun en extra begeleiding. 
Bovendien heeft iedere leerling een eigen klassenleraar, 
de mentor, bij wie je altijd terecht kunt met vragen of 
problemen. In de eerste klas heb je daarnaast ook nog 
twee hulpmentoren: leerlingen uit de vijfde die helpen je 
plek te vinden op onze school. We vragen veel zelfstan-
digheid van je, maar je staat er echt niet alleen voor.

En na het gymnasium? Dan kun je alles worden wat je 
wilt: hoogleraar, piloot, journalist, arts, minister, acteur, 
docent, directeur van een ict-bedrijf, d.j. of cabaretier. 
Het zijn allemaal beroepen waar oud-leerlingen van onze 
school nu mee bezig zijn.
 
Weet jij al waar jouw talenten liggen? 
Ontdek en ontwikkel ze op onze school.

De introductiedagen 

en de eerste weken 

vond ik best leuk en de 

eerste dagen werd alles 

goed uitgelegd. En we 

hebben nog niet zoveel 

huiswerk.

Bram van Dooren, klas 1,  

komt van De Arcade, 

Leiden



Het Stedelijk Gymnasium

MEER DAN
LEREN ALLEEN

Natuurlijk zit je op school om te leren, maar dat houdt 
meer in dan in de klas zitten en de leraar aanhoren.  
Op het Stedelijk Gymnasium valt er ook een hoop te 
beleven buiten de lessen. 

Sporten, bijvoorbeeld. Daar doen we veel aan en je kunt 
meedoen zoveel je wilt – zelfs op behoorlijk hoog niveau. 
Wil je toneelspelen, dansen of muziek maken? De school 
biedt alle ruimte voor deze talenten!

Onze leerlingenvereniging Uno Sumus Animo (USA)  
organiseert het hele jaar door allerlei activiteiten, van 
dans- en disco-avonden tot en met films, klassieke  
muziek, feesten en optredens van bands. En vergeet  
het eigen leerlingenblad ‘Socius’ niet! 

In het begin lijkt er veel huiswerk, maar je komt er snel overheen. 

Huub Sattler, klas 1, komt van Woutertje Pieterse, Leiden



...maar ’k ga eerst naar het gymnasium.

Maar er is meer: Wat dacht je er van om mee te doen 
aan internationale projecten waarbij je in contact komt 
met leerlingen uit allerlei landen? Of om met je klas 
op winterkamp te gaan in Drenthe of op een prachtige 
cultuurreis naar Rome en Florence of naar Griekenland? 
Goededoelenacties, poldersportdagen, Kerstparades en 
klassenavonden – het zijn zo maar een paar voorbeelden 
van wat er op het Stedelijk Gymnasium allemaal is te 
beleven.

Het Stedelijk Gymnasium is dus meer dan leren alleen.

Wil je meer weten over de vele activiteiten op de school? 
Kijk dan op www.gymnasiumleiden.nl en zoek op  
‘activiteiten’.

Op deze school is iedereen zoals hij of zij wil zijn. 

Mika Campo, klas 1, komt van de Elckerlyc Montessorischool, Leiderdorp

Ik word
wereldverbeteraar...



Het Stedelijk Gymnasium

DAAR ZIJN WE
TROTS OP

Het Stedelijk Gymnasium kent sinds zijn oprichting in 
1838 een rijke geschiedenis. De Latijnse school, waar 
Rembrandt van Rijn op heeft gezeten, was de voorloper. 
Over talenten gesproken!

Het Stedelijk Gymnasium van nu is met zijn tijd mee-
gegaan. We hebben twee locaties in de stad: een statig 
gebouw aan de Fruinlaan in Leiden Oost en een ves-
tiging in de Nieuwe Marnixstraat in een stadspark in 
Leiden Noord. Wij willen graag dat onze leerlingen zich 
snel thuis voelen en elkaar goed kennen. We vinden het 
belangrijk dat het hier veilig is en dat iedereen respect 
heeft voor elkaar. Pesten of discrimineren laten we abso-
luut niet toe. In de brugklas wordt aandacht besteed aan 
conflicthantering door leerlingen zelf (mediation). 
Zo krijgt iedereen de kans zich te ontwikkelen. Je leert 
zelfstandig denken én doen. 
Bovendien denk je na over wat er gebeurt in de wereld 
om je heen en ga je daar een eigen mening over vormen. 
Je krijgt zogezegd ‘de nodige bagage mee’. En daar zijn 
we bij het Stedelijk Gymnasium best trots op.

Aan het begin kende ik 

niemand maar na een 

paar dagen was ik met 

de hele klas bevriend.

Hanin Adoly, klas 1, 

komt van De Morskring, 

Leiden



Ik word
bioloog...

...maar ’k ga eerst naar het gymnasium.

We zijn ook trots op de resultaten van onze school. 
Als enige school voor voortgezet onderwijs in Leiden kreeg 
het Stedelijk Gymnasium van het Ministerie van Onder-
wijs al 10 jaar achtereen het predicaat Excellente School. 
De jury, ingesteld door het Ministerie van OCW, prijst het 
schoolklimaat en de resultaten:
 
• De school streeft er actief naar om leerlingen van verschil-

lende leerjaren met elkaar in contact te brengen (onder 
meer ouderejaars hulpmentoren voor de onderbouw).

• De leerlingen zijn zeer actief betrokken bij de organisatie 
van uitdagende en gevarieerde buitenschoolse activiteiten.

Uit cijfers van de Onderwijsinspectie blijkt dat bij ons 
meer leerlingen voor hun eindexamen slagen dan bij andere 
VWO-scholen. We hebben minder zittenblijvers en minder 
leerlingen die voor hun eindexamen de school verlaten.  
De onderwijsinspectie beoordeelde de kwaliteit van het 
onderwijs met het predicaat goed.  
De resultaten van onze school en andere scholen kun je 
vinden op www.onderwijsinspectie.nl.

Stedelijk Gymnasium 
Excellente school 2012 t/m 2021

Ik ben verhuisd uit 

New York. De intro-

ductiedagen vond ik 

heel leuk, omdat ik 

iedereen leerde kennen 

en de eerste paar 

weken waren niet te 

moeilijk.

Umi van der Aar,  

klas 1, komt van FOX 

Meadow, New York



Het Stedelijk Gymnasium

MEER WETEN?

Je hebt nu een eerste indruk van onze school.
Op onze website www.gymnasiumleiden.nl  
vind je nog veel meer informatie. 
Maar waarom kom je niet eens persoonlijk  
kennismaken? Dat kan tijdens de:

OPEN DAGEN
Locatie Athena: zaterdag 25 januari 2020
Fruinlaan 15, 2313 EP Leiden

Locatie Socrates: zaterdag 1 februari 2020
Nieuwe Marnixstraat 90, 2316 ES Leiden

Van 09.30 tot 12.15 uur. 
Je bent van harte welkom en je ouders natuurlijk  
ook. De ochtend heeft een vast programma.  
In groepjes kom je verschillende vakken en andere 
schoolzaken tegen, kun je zelf aan de slag en kun  
je vragen stellen. We starten samen in de aula.  
Zorg dus dat je op tijd bent!

INFORMATIE-
AVOND VOOR  
JE OUDERS
Locatie Athena:  
donderdagavond 
23 januari 2020
Fruinlaan 15 
2313 EP Leiden

Locatie Socrates:  
dinsdagavond 
28 januari 2020
Nieuwe Marnixstraat 90 
2316 ES Leiden

Van 19.30 tot 22.00 uur.



Aanmelden cursusjaar 2020-2021
Je kunt je aanmelden tot uiterlijk  
15 maart 2020. Op de website van de 
school staat het formulier. Je voorkeur 
voor de locatie Socrates of Athena kun 
je daarop ook aangeven.
 
Voor toelating op het Stedelijk Gymna-
sium heb je een VWO-advies van de 
basisschool nodig. Alleen in bijzondere 
gevallen mogen we hiervan afwijken. 

Als blijkt dat het niet mogelijk is om 
iedereen te plaatsen op de gewenste 
locatie, zal er een loting plaatsvinden, 
onafhankelijk van de volgorde van 
inschrijving.

Je kunt je tijdens de open dagen  
persoonlijk inschrijven van 12.15 tot 
13.00 uur. Maar je mag het inschrijf-
formulier ook opsturen, of tijdens de 
open dag inleveren bij de administratie, 
of inleveren bij de aanmelding. 

Wij willen met alle nieuwe leerlingen 
en hun ouders een kennismakings-
gesprek voeren. Heeft dit gesprek  
nog niet plaatsgevonden tijdens de 
open dagen, dan ben je zonder afspraak 
welkom op beide locaties:

• Woensdag 4 maart  
van 15.30 tot 17.00 uur

• Dinsdag 10 maart  
van 19.00 tot 21.00 uur



Stedelijk Gymnasium Leiden

Telefoon  071 – 512 13 65
E-mail stedelijk@gymnasiumleiden.nl
Website www.gymnasiumleiden.nl

Locatie Socrates
Nieuwe Marnixstraat 90
2316 ES  Leiden 

Locatie Athena
Fruinlaan 15
2313 EP  Leiden

Hoe kies je?
BRENG JE MENING IN KAART + –
Iedereen met een VWO-advies is welkom

Iedereen heeft hetzelfde leerniveau en ouderejaars helpen vaak 
jongerejaars

Je leert over de cultuur van de Grieken en de Romeinen en hun 
invloed op ons

Je kunt ervoor kiezen certificaten Engels, Frans en Duits te 
halen, zodat je in het buitenland kan studeren

Je kunt meedoen aan talloze projecten in het buitenland

Je kunt ook kiezen voor examenvakken als drama, muziek,  
wiskunde D, beeldende vorming en filosofie

Je leert zelf onderzoekjes opzetten en uitvoeren

Je leert de wereld verklaren vanuit praktische problemen

Je kunt meedoen aan het onderbouwproject Science4U  
of één van de clubs zoals de techniekclub

Je kunt allerlei soorten hulp krijgen, zoals steunlessen, RT  
of de structuurklas

In klas 3 kun je bijna alle vakkencombi’s kiezen

Er is een huiskamer voor leerlingen die hun huiswerk liever  
op school maken

Er is hulp als je bijvoorbeeld ADHD, ASS of dyslexie hebt –  
je bent echt niet de enige


