Ik word
viroloog...

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

O P E N D AG E N

STEDELIJK GYMNASIUM LEIDEN
Locatie Athena
Locatie Socrates

23 januari 2021, 9.30-12.15 u
30 januari 2021, 9.30-12.15 u

check de site voor de laatste corona-update

JIJ STAAT NU
VOOR DE KEUZE
Welke middelbare school
wordt de mijne?
Heb je al zin in je nieuwe schoolleven? Je gaat straks veel
nieuwe vrienden maken, sporten en feesten – en natuurlijk leren en studeren. Op het Stedelijk Gymnasium Leiden
kunnen leerlingen zichzelf zijn en wordt nieuwsgierigheid
naar de wereld om je heen beloond. Als je op grond van je
schoolresultaten een vwo-advies hebt gekregen, kun je
voor het Stedelijk Gymnasium kiezen. Misschien zijn wij
wel de school die het beste bij jou past!
Het Stedelijk Gymnasium heeft twee locaties in Leiden. In
allebei de gebouwen geven we les aan klas 1 tot en met 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.
Nieuwsgierig geworden?
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, komt
van E.L.S., Leiden

Het Stedelijk Gymnasium

DE KEUZE
VOOR JOU?
Ik ga naar het gymnasium, omdat ik uitdaging leuk vind.
Isabel Bijsterveld, komt van de Jenaplanschool de Kring, Oegstgeest

Op het gymnasium krijg je twee klassieke talen: Latijn
en Grieks. We besteden veel aandacht aan de taal en de
cultuur van de oude Grieken en Romeinen: de geschiedenis en de verhalen over goden en helden. Uiteindelijk doe
je ook examen in minstens één klassieke taal.
Ook in moderne talen kun je straks goed meepraten: voor
zowel Engels als Duits en Frans halen veel leerlingen
certificaten (CPE, Goethe en DELF) op hoog niveau.
Je kunt ze naast je Nederlandse diploma gebruiken om
in het buitenland te laten zien wat je in huis hebt.
Misschien weet je al dat je na klas 3 je eigen vakken
pakket mag kiezen. Maar wist je dat op onze school bijna
alle vakkencombinaties mogelijk zijn? Kies je voor veel
kunstvakken, dan kun je daar bijvoorbeeld gewoon de
moeilijkste wiskunde bij kiezen. Dat is lang niet overal zo!

Je kunt hier sowieso je hart ophalen als je houdt van
vakken als natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Heb je
wel eens meegedaan aan de Kangoeroewedstrijd? Onze
leerlingen komen vaak heel ver. Je kunt ook meedoen aan
onze techniekclub of het project Science4U, als je na de
les zin hebt in een interessante uitdaging.
Kunst vinden wij heel belangrijk, welk beroep je later ook
gaat uitoefenen. Daarom krijgt iedereen in klas 1 drama,
muziek en beeldende vormgeving. Je kunt ook examen
doen in al die vakken, meespelen op muziekavonden en
auditie doen voor toneelstukken als je dat leuk vindt.

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, komt
van De Arcade, Leiden

Het Stedelijk Gymnasium

RUIMTE VOOR
ONTWIKKELING
PreGym was leuk, maar in het echt is het geweldig!
Thijs Ginter, komt van Daltonschool de Leeuwerik Leiderdorp

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. Lees alles over
onze school in de Socius, ons magazine voor leerlingen
door leerlingen. Misschien staat jouw stuk daar volgend
jaar ook wel in.

Ben jij graag grensverleggend bezig? Wat dacht je er van
om mee te doen aan internationale projecten waarbij je in
contact komt met leerlingen uit allerlei landen? We gaan
naar Engeland, Duitsland, Italië en België. In klas 3 ga je
met je klas twee dagen op winterkamp in Drenthe en in
klas 5 op een prachtige cultuurreis naar Rome en Florence
of naar Griekenland.
Of ben je meer een organisator? Help dan mee met onze
jaarlijkse kerstactie voor het goede doel, geef je op voor
het team dat een heel filmfestival op poten zet, of doe
mee met LEMUN: onze eigen Leiden Model United
Nations, waar niet alleen leerlingen uit heel Nederland,
maar ook veel buitenlandse scholieren debatteren in het
Engels over interessante wereldproblemen.
RUIMTE VOOR ONTWIKKELING
Wil je meer weten over de vele activiteiten op de school?
Kijk dan op www.gymnasiumleiden.nl en kies in de
schoolgids voor ‘activiteiten’.

Op deze school is
iedereen zoals hij
of zij wil zijn.
Mika Campo, komt
van de Elckerlyc
Montessorischool,
Leiderdorp

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 meegegaan. We hebben twee locaties in de stad: een statig
gebouw aan de Fruinlaan in Leiden-Oost en een vestiging
in de Nieuwe Marnixstraat in een stadspark in LeidenNoord. 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 absoluut 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 leert hier het beste uit jezelf te halen om iets positiefs
te kunnen toevoegen aan onze samenleving. En daar zijn
we bij het Stedelijk Gymnasium best trots op.

Op deze school is er
een leuke en gezellige
sfeer.
Nynke Faber, komt
van Montessorischool
Oegstgeest

Stedelijk Gymnasium
Excellente school 2012 t/m 2021
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 Onderwijs 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.
Uit cijfers van de Onderwijsinspectie blijkt dat bij ons
meer leerlingen voor hun eindexamen slagen dan bij andere
VWO-scholen. Ze doen het gemiddeld ook opvallend goed
bij hun vervolgopleiding. 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.

Ik ben verhuisd uit
New York. De introductiedagen vond ik
heel leuk, omdat ik
iedereen leerde kennen
en de eerste paar
weken waren niet te
moeilijk.
Umi van der Aar,
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 23 januari 2021
van 09.30 tot 12.15 uur

INFORMATIEAVOND VOOR
JE OUDERS
Locatie Athena:
donderdagavond
21 januari 2021
19.30 tot 22.00 uur
Fruinlaan 15
2313 EP Leiden

Nieuwe Marnixstraat 90, 2316 ES Leiden

Locatie Socrates:
dinsdagavond
26 januari 2021
19.30 tot 22.00 uur
Nieuwe Marnixstraat 90
2316 ES Leiden

Je bent van harte welkom. 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!

check de site voor de
laatste corona-update

Fruinlaan 15, 2313 EP Leiden

Locatie Socrates: zaterdag 30 januari 2021
van 09.30 tot 12.15 uur

Aanmelden cursusjaar 2021-2022
Je kunt je aanmelden tot uiterlijk
15 maart 2021. 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
Gymnasium 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 tijdens het aanmeldingsgesprek. Wij willen namelijk graag met
alle nieuwe leerlingen en hun ouders
een persoonlijk kennismakingsgesprek
voeren. Heeft dit gesprek nog niet
plaatsgevonden tijdens de open dagen,
dan ben je zonder afspraak welkom op
beide locaties:
• Woensdag 3 maart
van 15.30 tot 17.00 uur
• Dinsdag 9 maart
van 19.00 tot 21.00 uur
check de site voor de laatste
corona-update

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 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 zoals Science4U
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

Stedelijk Gymnasium Leiden
Telefoon
E-mail
Website

071 – 512 13 65
stedelijk@gymnasiumleiden.nl
www.gymnasiumleiden.nl

Locatie Athena
Fruinlaan 15
2313 EP Leiden

Locatie Socrates
Nieuwe Marnixstraat 90
2316 ES Leiden

