Samen houden we
het water tegen...

...maar we gaan eerst
naar het gymnasium.

O P E N D AG E N

STEDELIJK GYMNASIUM LEIDEN
Locatie Athena
Locatie Socrates

za 29 januari 2022, 9.30-12.30 u
za 5 februari 2022, 9.30-12.30 u
check de site voor de laatste updates

www.gymnasiumleiden.nl

JE MAG ER ZIJN
OP HET STEDELIJK
We zien je graag!
Ben jij ook zo toe aan een nieuwe stap? De middelbare
school betekent niet alleen een verse start in leren en
studeren, maar natuurlijk ook nieuwe vrienden maken,
sporten en feesten. Onze school zit vol met leerlingen
zoals jij – en ook in sommige docenten kun je zomaar
jezelf herkennen. Je zult je er snel thuis voelen.
Vanuit je eigen interesses en kwaliteiten maken we je
samen nog nieuwsgieriger naar de wereld om je heen.
Heb je een vwo-advies, ben je nieuwsgierig en wil je graag
uitvinden hoe het zit? Vind je het leuk om samen met
je klasgenoten vanuit het klaslokaal en tijdens reizen en
excursies de wereld te verkennen? Dan is het SGL écht
iets voor jou!
Het Stedelijk Gymnasium is in een heleboel opzichten
uniek. Zo hebben we twee locaties waar je uit kunt
kiezen. Socrates, een heel modern gebouw aan de Nieuwe
Marnixstraat, en Athena, het historische gebouw aan
de Fruinlaan. Op beide locaties kun je precies hetzelfde
doen. Als je voor ons kiest, kun je meteen aangeven waar
je voorkeur naar uitgaat. Bezoek ze sowieso allebei, dan
weet je welk gebouw voor jou het beste voelt.

De eerste dagen waren
wel wat spannend,
maar de mentoren
zorgen ervoor dat je je
snel op je gemak voelt.
Maurits — komt van
E.L.S., Leiden

Het Stedelijk Gymnasium

VEEL TE ONTDEKKEN
VEEL TE KIEZEN
Ik ga naar het gymnasium, omdat ik altijd net wat meer wil weten.
Kees — komt van De Duinroos, Katwijk

Waar je talenten ook liggen, creativiteit en nieuwsgierigheid heb je altijd nodig om zaken van een net wat andere
kant te bekijken. Goed formuleren en presenteren is
belangrijk om wat je vindt en weet over te brengen. Maar
we communiceren op zoveel meer manieren. Daarom
krijg je vanaf klas 1 drama, muziek en beeldende vorming.
Vakken waarin je ook examen kunt doen. Als je graag
acteert of een instrument bespeelt, kun je misschien
wel een rol krijgen in een toneelstuk of je volop uitleven
tijdens onze muziekavonden.
Je blik verruimen
Mensen maken grenzen, maar de aarde zelf trekt zich
daar weinig van aan. Denk jij daar net zo over? Via
een keur aan projecten kun je in contact komen met
leerlingen uit allerlei streken en landen. Zo trekken we
er op uit naar bijvoorbeeld Engeland, Duitsland, Italië

en België. In klas 3 ga je op winterkamp in Drenthe en
in de bovenbouw maak je een prachtige cultuurreis naar
Italië (Rome en Florence) of Griekenland.
Talen
Natuurlijk bereiden we je optimaal voor op al die ervaringen. Al was het maar door je zo goed mogelijk je vreemde
talen te laten beheersen. Voor Engels, Duits en Frans
kun je certificaten (CPE, Goethe en DELF) halen op hoog
niveau. Die tellen internationaal mee, zodat je naast je
waardevolle Nederlandse diploma kunt laten zien wat je
nog meer in huis hebt.
Het gymnasium is natuurlijk dé plek om klassieke talen
te leren. Je leert veel over de taal en de cultuur van de
oude Grieken en Romeinen. Machtige geschiedenis,
die bol staat van verhalen over goden en helden. Op je
examenlijst staat straks ook minstens één klassieke taal.
Exact
Je kunt hier sowieso je hart ophalen als je van exacte
vakken houdt. Onze natuurkunde-, scheikunde- en
wiskundelessen zijn van een heel hoog niveau. Dat vinden wij niet alleen zelf: onze leerlingen presteren altijd
goed tijdens de Kangoeroewedstrijd, een wiskundecompetitie die inzicht en puzzelvermogen toetst. We experimenteren veel en proefjes en groepsopdrachten maken
de lessen heel afwisselend. Als je je kennis buiten de les
nog wat verder wilt verdiepen, kun je bijvoorbeeld meedoen aan onze techniekclub of het project Science4U.
Diploma op maat
Aan het eind van de derde klas kies je een eigen vakkenpakket. Het aanbod is verrassend ruim en bijna alle vakkencombinaties zijn mogelijk. Zo kun je toewerken naar
een diploma dat helemaal op jouw lijf gesneden is.

Gaaf dat er een 3Dprinter is, waarmee
we bij de techniekclub
leuke dingen doen.
Boris — komt van
Woutertje Pieterse,
Leiden
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WORK HARD
PLAY HARD
Nooit gedacht dat gymnasiasten zo sportief zijn.
De watersportdag was een enorm spektakel.
Roos — komt van De vogels, Oegstgeest

School is zoveel meer dan leren in een klaslokaal, er valt
bij ons ook veel te beleven buiten de lessen. Het hele
jaar door organiseren we activiteiten, van schoolfeesten
tot films, klassieke concerten en optredens van bands.
Onze leerlingenvereniging Uno Sumus Animo (USA)
organiseert deze avonden. Ze kunnen nog wel wat hulp
gebruiken, als je dat leuk vindt. Lees alles wat je nooit
durfde te vragen over onze school in de Socius, het
magazine voor leerlingen door leerlingen. Misschien staat
jouw stuk daar binnenkort ook wel in.
Sporten, toneelspelen, dansen of muziek maken, naast
ontspanning leer je daar natuurlijk ook veel van. We
bieden daar alle ruimte voor. Laat je verrassen door het
niveau, dat is echt behoorlijk hoog.

Ben je naast een denker ook een doener – en hou je van
organiseren? Help dan mee met onze jaarlijkse kerstactie
voor het goede doel of geef je op voor het team dat het
filmfestival op poten zet. Je kunt ook meedoen met
LEMUN: onze eigen Model United Nations, waar leerlingen uit heel Nederland, maar ook veel buitenlandse
scholieren in het Engels debatteren over interessante
wereldproblemen.
Wil je meer weten over wat we allemaal doen om je
schooltijd ook buiten de les onvergetelijk te maken?
Kijk dan op onze website onder het kopje ‘Leerlingen’.

Op deze school kan
werkelijk iedereen
zichzelf zijn en
docenten ook.
Mette — komt
van De Regenboog,
Voorschoten
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INSPIREREND VERLEDEN
UITDAGENDE TOEKOMST
Het Stedelijk Gymnasium is opgericht in 1838. De Latijnse
school, waar Rembrandt van Rijn net als jij geschiedenis
en aardrijkskunde leerde, was de voorloper. Vele meer en
minder beroemde landgenoten hebben sinds die tijd in de
schoolbanken gezeten. En nu is het misschien wel jouw
beurt.
School moet voelen als een tweede thuis. We horen
gelukkig dat leerlingen dat in beide gebouwen ook zo
ervaren. De een is wat moderner, in de ander proef je
ons rijke verleden wat meer, maar op beide locaties
houden we ons ook graag bezig met de toekomst.
Jouw toekomst.
We willen graag dat ook jij je snel thuis voelt en nieuwe
vrienden maakt. Iedereen is hier verschillend, maar we
zijn ook allemaal gelijk. Je hoeft het niet altijd met elkaar
eens te zijn, maar respect voor de ander en een veilig
gevoel voor iedereen staan voorop. We zien graag dat je
voor jezelf opkomt, maar bieden je alle hulp als dat nodig
of gewenst is. Zo beginnen we in de brugklas met een
serie lessen over conflicthantering door leerlingen zelf.
Iedereen krijgt dus de kans zich optimaal te ontwikkelen.
Je leert hier zelfstandig denken én doen. We bespreken
wat er gebeurt in de wereld om ons heen en stimuleren
je om daar een eigen mening over te vormen. Uiteindelijk willen we allemaal iets positiefs toevoegen aan onze
samenleving en werken aan een mooie toekomst voor
iedereen. Daar krijg je hier alle ruimte voor.

Ik vind het hier leuk
en er is veel uitdaging.
Goede keuze al zeg ik
het zelf ;-)
Matz — komt van
De Lorentz, Leiden

Al meer dan 10 jaar Excellent
Als enige Leidse school voor voortgezet onderwijs dragen
we 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 verschillende 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.
Aantoonbaar meer leerlingen slagen bij ons voor hun eindexamen dan bij andere VWO-scholen in de regio. Bovendien hebben we minder zittenblijvers en minder voortijdige
schoolverlaters. De onderwijsinspectie beoordeelde de
kwaliteit van het onderwijs als ‘goed’, de hoogst mogelijke
score. Daar zijn we natuurlijk blij mee. Maar belangrijker
nog vinden we dat onze ouders en leerlingen het daar
volmondig mee eens zijn, zo blijkt uit tevredenheidsonderzoeken.
De resultaten van onze school en andere scholen kun je
onder meer vinden op www.scholenopdekaart.nl.

Ik vind het heel leuk
en de ouderejaars zijn
ook supervriendelijk
en gelukkig is mijn tas
niet zo zwaar.
Anna — komt van
De Klaverweide,
Noordwijk
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VAN HARTE WELKOM!
Je hebt nu een eerste indruk van onze school.
Op onze website vind je nog veel meer informatie.
Maar waarom kom je niet eens persoonlijk
kennismaken? Dat kan tijdens de:

OPEN DAGEN
Locatie Athena: zaterdag 29 januari 2022
van 09.30 tot 12.30 uur
Locatie Socrates: zaterdag 5 februari 2022
van 09.30 tot 12.30 uur
Je bent van harte welkom – en je ouders of verzorgers natuurlijk ook. Tijdens de Open dag word je ingedeeld in een groepje waarmee je verschillende vakken
bezoekt en van alles te weten komt over andere
schoolzaken. Natuurlijk kun je ook zelf aan de slag en
tussendoor je vragen stellen. We starten samen in de
aula. Zorg dus dat je op tijd bent!

We adviseren je beide locaties te
bezoeken. Zo kun je zelf bepalen
welke voor jou het beste voelt.

INFORMATIEAVOND VOOR
JE OUDERS
Locatie Athena:
donderdagavond
27 januari 2022
19.30 tot 22.00 uur
Locatie Socrates:
vrijdagavond
4 februari 2022
19.30 tot 22.00 uur

check de site voor de
laatste updates

Aanmelden cursusjaar 2022-2023
Je kunt je aanmelden tot uiterlijk
15 maart 2022. Op de website van
de school vind je het aanmeldings
formulier. Je voorkeur voor de locatie
van jouw keuze kun je daarop ook
aangeven.
Voor toelating heb je een VWO-advies
van de basisschool nodig.
Tijdens de open dagen kunnen je je
persoonlijk inschrijven van 12.15 tot
13.00 uur. Als dat niet uitkomt, kun
je het formulier ook inleveren bij de
administratie, opsturen, of inleveren
tijdens het aanmeldingsgesprek.

Aanmeldingsgesprek
Wij willen graag met alle nieuwe
leerlingen en hun ouders persoonlijk
kennismaken. Heeft dit gesprek
nog niet plaatsgevonden tijdens de
Open Dag, dan ben je zonder afspraak
welkom op beide locaties:
• Woensdag 9 maart
van 15.30 tot 17.00 uur
• Dinsdag 15 maart
van 19.00 tot 21.00 uur
check de site voor de laatste updates

Succes met je keuze!

Stedelijk Gymnasium Leiden
Telefoon

071 – 512 13 65

Locatie Athena

Locatie Socrates
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