
S A M E N  O N T D E K K E N 
S A M E N  B E L E V E N

D A A R O M  K I E S  I K  V O O R 
H E T  S T E D E L I J K !

Locatie Socrates za 28 januari 9.30-12.30 u
Locatie Athena za 4 februari 9.30-12.30 u

OPEN DAGEN
STEDELIJK GYMNASIUM LEIDEN

G Y M N A S I U M L E I D E N . N L





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.  
Je zult je er snel thuis voelen. Vanuit jouw interesses en  
kwaliteiten kan jij je eigen weg kiezen op onze school. Heb  
je een vwo-advies, ben je nieuwsgierig en hou je van uitdaging? 
Vind je het leuk om samen met je klasgenoten vanuit het klaslo-
kaal en tijdens reizen en excursies de wereld te verkennen? Dan 
is het Stedelijk écht iets voor jou!

Het Stedelijk Gymnasium heeft twee locaties waar je uit  
kunt kiezen. Socrates, een heel modern gebouw aan de Nieuwe  
Marnixstraat, en Athena, het historische gebouw aan de  
Fruinlaan. Het onderwijsprogramma is helemaal hetzelfde,  
kies jij vooral welk gebouw voor jou het beste voelt!

Of ze nu op Athena zitten of Socrates, onze leerlingen vinden 
het Stedelijk een fijne school. Luc vertelt: “Het is gezellig en 
relaxed hier. Je kunt echt zijn wie je bent. We hebben ook veel 
lol met elkaar. Vorige week heb ik nog voor mijn klasgenoten 
gebreakdancet!” 

Onze school is een plek waar je je welkom zult voelen, waar je 
de ruimte krijgt om je breed te ontwikkelen en waar je zes jaar 
met heel veel plezier naartoe zult gaan!

Luna, Vrije School  

Mareland, Leiden:  

“Naar deze school gaan, 

is thuiskomen.”



VEEL TE ONTDEKKEN
VEEL TE KIEZEN

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. 

Je blik verruimen
Mensen maken grenzen, maar dat betekent niet dat we er niet 
overheen kunnen kijken. Ben jij ook nieuwsgierig naar de ander 
en kijk je met een open blik naar de wereld? Via allerlei projec-
ten kun je in contact komen met leerlingen uit andere landen. 
Zo kun je meedoen aan uitwisselingen, wetenschaps- en 
literatuurprojecten naar Engeland, Duitsland, Italië en België. 
In de bovenbouw maak je een prachtige cultuurreis naar Italië 
(Rome-Florence, Rome-Napels) of Griekenland. 

Immanuel, Leidse Houtschool, Leiden: 

 “Tijdens de lessen aardrijkskunde, krijgen 

we vaak toffe filmpjes te zien.”



Je kunt ook meedoen met LEMUN, onze eigen Model United 
Nations. Bij deze conferentie komen meer dan 400 leerlingen 
uit heel Europa naar het Stedelijk om in het Engels te debat-
teren over actuele wereldproblemen: de oorlog in Oekraïne, de 
gevolgen van ontbossing in Brazilië of de rechten van etnische 
minderheden in China.

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 daarnaast 
nog certificaten (Cambridge, Goethe en DELF) halen op hoog 
niveau, allen internationaal erkend! 

Het gymnasium is natuurlijk dé plek om klassieke talen te 
leren. Je leert alles over de taal en de cultuur van de oude 
Grieken en Romeinen. Machtige geschiedenis, die bol staat van 
verhalen over goden en helden. Maar het zijn ook vakken die 
je uitdagen te kijken naar de wereld van de ander, zonder daar 
meteen een oordeel over te vellen. Op je examenlijst staat 
straks dus minstens één klassieke taal.

Exact
Onze natuurkunde-, scheikunde- en wiskundelessen zijn van 
een heel hoog niveau. Dat vinden wij niet alleen zelf: onze 
leerlingen vallen regelmatig in de prijzen bij de Kangoeroewed-
strijd, een wiskundecompetitie die inzicht en puzzelvermogen 
toetst. We experimenteren veel en proefjes en groepsopdrach-
ten zorgen voor afwisselende lessen. Als je je kennis buiten  
de les nog wat verder wilt verdiepen, kun je bijvoorbeeld mee-
doen aan onze techniekclub of sterrenkundeclub. Het project 
Science4U is uniek in Leiden en speciaal voor de onderbouw 
ontworpen. Je leert hier meer over wetenschap in de praktijk 
en je bezoekt onder meer laboratoria en bedrijven die werken 
aan onderzoek en ontwikkeling.

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 jou 
helemaal op het lijf geschreven is!

Maarten, Woutertje 

Pieterse, Leiden:  

“Ik word blij van het 

vak onderzoek, 

omdat ik dan lekker 

kan samenwerken  

en creatieve dingen 

kan maken.”



NA(AST) SCHOOL

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 allerlei activiteiten: van schoolfeesten tot 
films, klassieke concerten en optredens van bands. Onze  
leerlingenvereniging Uno Sumus Animo (USA) organiseert  
deze avonden. 

Sporten, toneelspelen, dansen of muziek maken, naast ont-
spanning leer je daar natuurlijk ook veel van. De sportclub 
biedt jou een gevarieerd programma om lekker je energie kwijt 
te kunnen. Als je graag acteert of een instrument bespeelt, 
denk dan eens aan een rol in onze Grote Uitvoering, of een 
plek in het schoolorkest. Wist je dat het orkest zelfs een  
uitvoering geeft in het Concertgebouw van Amsterdam?  
Leef je uit op onze muziekavonden, ga jammen met je vrienden 

Twan, Josephschool, Leiden: “De introductiedagen waren leuk met de 

speurtocht als uitblinker. Je ging door de stad en leerde ook veel over de  

geschiedenis van Leiden, bijvoorbeeld bij het beeld van Pieter van der Werff. 

En natuurlijk hadden we de meerkamp, lekker sporten op Roomburg.”



na school, lekker pingelen op de piano tijdens tussenuren of  
in de pauze in onze aula, het kan!

Een echte SGL-traditie is het winterkamp in Drenthe. Al decen-
nia trekken onze derdeklassers in februari – vrijwillig – naar 
het Dwingelderveld om, ongeacht de weersomstandigheden,  
in twee dagen een afstand af van ongeveer 55 kilometer af te 
leggen. Onderweg overwinnen zij samen allerlei hindernissen. 
Eten en slapen doen ze onder primitieve omstandigheden. Met 
z’n allen twee dagen zonder telefoon en comfort: dat levert 
gegarandeerd bijzondere herinneringen en goede verhalen op!

Maartje, Prinses Juliana

school, Oegstgeest:

“De school heeft voor 

IEDEREEN wel iets wat 

hij leuk vindt.”



SAMEN STAAN WE STERK

Misschien denk je dat alle leerlingen van het Stedelijk Gymnasium  
hoogbegaafde kinderen zijn met buitengewone talenten, voor-
bestemd om een Nobelprijs te winnen. Gelukkig is dat lang niet  
altijd het geval! Op onze school vinden we het boven alles 
belangrijk dat onze leerlingen nieuwsgierig zijn en graag willen 
onderzoeken hoe de wereld in elkaar zit.

Voor veel van onze leerlingen geldt dat zij de lesstof op de 
basisschool makkelijk vonden: met weinig moeite haalden ze de 
mooiste resultaten. Eenmaal op het Stedelijk zul je merken dat 
je meer uitdaging tegenkomt. Of misschien behoor jij juist tot 
de leerlingen die op de basisschool altijd hard gewerkt hebben 
om dit niveau te bereiken. Hoe dan ook: vroeg of laat komt 
iedereen een keer op het punt dat het even niet meer lukt. Help! 
Gelukkig sta je er op zo’n moment nooit alleen voor.

Het Stedelijk Gymnasium heeft een zeer uitgebreid ondersteu-
ningsprogramma, dus we kunnen je altijd hulp op maat bieden. 
In de brugklas leer je leren met je mentor, maar ook kun je bijles 
krijgen van een bovenbouwer, oefenen met plannen in de struc-
tuurklas, rustig werken in de huiskamer, extra uitleg vragen in 
een steunles of, wanneer het nodig is, professionele hulp krijgen 
van alle leer- en gedragsexperts die we in huis hebben. Op die 
manier zorgen we ervoor dat je met vertrouwen en plezier je 
weg kunt vinden op school. Samen staan we sterk!

Milou, klas 4:

“Ik vind het fijn bij de 

huiskamer. Met mijn 

beste vriendin maken 

we daar samen ons 

huiswerk. Zo heb ik 

lekker alles af voordat 

ik naar huis ga!”



In de zomer van 2022 hebben we wederom het predicaat  
‘Excellente School’ gekregen. Wij zijn daar heel trots op! Het is 
een bevestiging van het feit dat ons onderwijs van hoog niveau 
is. De jury, ingesteld door het Ministerie van OCW, prijst het 
schoolklimaat en de resultaten:
 
• “De jury is onder de indruk van de congruente wijze waarop de 

school talentonwikkeling van leerlingen en medewerkers stimu
leert en bestendigt. Het brede aanbod richt zich zowel op extra 
ondersteuning als ruimte voor verbreding en verdieping.”

• “De onderwijsresultaten van het Stedelijk Gymnasium Leiden 
zijn bovengemiddeld en daarnaast is er een hoog welbevinden 
onder leerlingen, hun ouders en medewerkers. Grote aantallen 
leerlingen nemen deel aan het extra aanbod dat geboden wordt, 
medewerkers vervullen veel extra taken en het excellentieprofiel 
is vervlochten met de cultuur van de school als geheel.”

De hoge kwaliteit van ons onderwijs, de stabiliteit van de school-
organisatie en ons uitgebreide ondersteuningsprogramma werpen 
hun vruchten af: 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.

Al meer dan 10 jaar Excellent

Yeji, Emmaüsschool, 

Voorhout: “Ik word blij 

van alle lessen, want 

we doen elke dag wel 

iets nieuws en de  

docenten geven alle

maal ook nog leuk les.” 



VAN HARTE WELKOM!

Je hebt nu een eerste indruk van onze school. Als je de 
qr-code scant, vind je nog veel uitgebreidere informatie.  
Kom jij ook persoonlijk kennis met ons maken? Jij en je 
ouders zijn van harte welkom op onze kennismakings-
activiteiten.

OPEN DAGEN
Locatie Socrates: zaterdag 28 januari 2023
van 09.30 tot 12.30 uur 

Locatie Athena: zaterdag 4 februari 2023
van 09.30 tot 12.30 uur 

Tijdens de open dag word je ingedeeld in een groepje waar-
mee je verschillende vakken bezoekt en van alles te weten 
komt over onze school. Op de website kun je je aanmelden  
voor de open dag. Als je wilt, kun je daarbij ook een voor- 
 keursstroom opgeven. Wij zien je inschrijving graag tegemoet!

INFORMATIE-
AVOND VOOR  
JE OUDERS

Locatie Socrates: 
Donderdag 26 januari: 
19.30 tot 21.30uur

Locatie Athena: 
Dinsdag 31 januari: 
19.30 tot 21.30 uur



Aanmelden cursusjaar 2023-2024

Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 15 maart 
2023. Op de website van de school vind je 
het digitale aanmeldingsformulier. Je voor-
keur voor de locatie van jouw keuze kun je 
daarop ook aangeven.
 
Voor toelating heb je een VWO-advies van 
de basisschool nodig. 

Aanmeldingsgesprek
Wij willen graag met alle nieuwe leerlingen 
en hun ouders persoonlijk kennismaken! 
Je bent zonder afspraak welkom op beide 
locaties:

• Woensdag 8 maart 2023 
van 15.30 tot 17.00 uur

• Dinsdag 14 maart 2023 
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

Succes met je keuze!


