
μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
οὐλομένην, ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε,
πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν
ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν
οἰωνοῖσί τε πᾶσι, Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή,

ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε
Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.
τίς τ᾽ ἄρ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι;

Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός: ὃ γὰρ βασιλῆϊ χολωθεὶς
νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὄρσε κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί,

οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμασεν ἀρητῆρα
Ἀτρεΐδης: ὃ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν

λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα,
στέμματ᾽ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος

χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς,
Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν:
Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί,

GYMNASIUM

Je krijgt op ons gymnasium niet alleen klassieke talen. Het programma is extra uitdagend 
doordat je je ook verdiept in bijvoorbeeld filosofie en je ons schooleigen vak Capita 
Selecta volgt. Het Goois is een erkende Cambridge-school. Daar zijn we trots op!

GYMNASIUM: KLASSIEK EN
MODERN IN ÉÉN OPLEIDING                                       

TAAL
EN 

MEER!

- Tweejaarlijkse 
gymnasium-
dag met alle 

leerjaren samen
- Een eigen 
magazine 

FILOSOFIE
- Kritisch 

nadenken over 
belangrijke vragen

- Leer anders te kijken 
naar jezelf en de 

wereld om je heen 

KUNST & 
CULTUUR

LATIJN
- Leer een 

bijzondere taal
- Maak kennis met cul-

tuur en mythologie
- Verdiep je in de 

geschiedenis 

CAPITA 
SELECTA

- Sprankelende 
spreekopdrachten

- Improviseren 
- Argumenteren

- Creatief 
schrijven

GRIEKS
- De oorsprong van 
onze samenleving
- Een eigen alfabet

- Vertalen van 
mooie teksten 

- Twee reizen 
naar Engeland
- De Romereis

CAMBRIDGE 
ENGLISH

- Standaard voor 
iedere gymnasiast

- Internationaal 
erkende diploma’s
- Engels op hoog 

niveau

Veel gymna siasten 
zijn ook sterk in 

analytische 
vakken zoals 

wiskunde

KUNST
- Leer meer 
over kunst 

- Zelf aan de slag
- Mythologisch 

stripverhaal

- Excursies
- Theaterbezoek

BÈTA

Ben jij een enthousiaste gymnasiast en wil je die opleiding volgen op 
een warme, gezellige school? Kies dan voor het gym op het Goois.


