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Voor je ligt de nieuwe editie van het gymnasiummagazine XS. Zoals met zoveel 

zaken de afgelopen tijd hebben wij vorig jaar ook een keertje moeten overslaan, 

maar we hopen dat het in 2022 weer mogelijk is om aan alle belangstellenden 

een exemplaar van deze, alweer zesde, editie van XS persoonlijk te kunnen 

overhandigen. XS, een afkorting van de begroetingen in de twee talen die het 

hart van ons gymnasium vormen, ’Xαῖρε’ (Grieks) en ‘ Salve’ (Latijn), geeft een 

inkijkje in alles wat het gymnasium op het Goois Lyceum te bieden heeft. 

Je vindt artikelen over de verschillende vakken die je als gymnasiast volgt, 

leest over opdrachten die je uitvoert en krijgt een idee van alle andere 

activiteiten die we met onze gymnasiasten ondernemen, zoals excursies.

Op het gymnasium van onze school krijg je natuurlijk Latijn en Grieks, 

maar daarnaast zijn er ook andere vakken die je speciaal als gymnasiast volgt. 

Wat dacht je van filosofie, kunst en Cambridge English? Daarnaast krijg je 

ons unieke, want alleen op onze school bestaande, vak Capita Selecta. In dit 

magazine vind je alle informatie over wat deze vakken precies inhouden.

Mocht je je eerder al een keer verdiept hebben in het gymnasium op het Goois 

Lyceum dan zal het je misschien opvallen dat we de afgelopen twee jaar niet 

stil hebben gezeten. We zijn druk bezig (geweest) met het vernieuwen van ons 

programma en het ontwikkelen van nieuwe onderdelen en opdrachten om ons 

gymnasium nog mooier, interessanter en uitdagender te maken voor jou!

Mede namens alle leerlingen en docenten van het gymnasium op het Goois 

Lyceum, wens ik je veel leesplezier met deze editie van XS!

Lars Zwemmer

Projectleider gymnasium

lzwemmer@gsf.nl
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Grieks & Latijn Carianne Lahnstein 

Pont du Gard 

De god Poseidon 

De god Janus 

Colosseum Rome

Julius Ceasar

Xαῖρε!
Dit woord staat al een paar jaar op de deur van het 

lokaal van Klassieke Talen. De meeste leerlingen lezen “ksaipe”, 

maar de leerlingen die in de tweede klas zitten en het Griekse alfabet 

hebben geleerd, weten nu beter: je spreekt het uit als “chaire” en het betekent “hallo”.

Klassieke Talen: een waardevolle en    brede opleiding voor iedereen
Klassieke Talen studenten weten het wel. Een opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, 
zoals de opleiding voluit heet, leidt je niet meteen op voor een bepaald beroep, maar leert je 
wel kritisch, analytisch en zelfstandig te denken, vaardigheden die zeker van pas komen bij je 
oriëntatie op de arbeidsmarkt. Het is juist heel belangrijk om in deze globaliserende en mon-
diale wereld je indivuele interesses voorrang te geven, je (taalvaardige) talenten te benutten 
en eigen smaak en idëeen te ontwikkelen, waarbij je oog hebt voor de verschillen tussen en 
overeenkomsten met de wereld van toen en nu. Daarnaast draagt de kennis van de Klassieke 
Talen en de Oudheid bij aan een brede, algemene ontwikkeling, die je toch net dat beet-
je meer geeft ten opzichte van het reguliere VWO. Ook vormt het taalsysteem van het oud-
Grieks en het Latijn een basis voor de kennis van vele moderne talen, en kan je eenvoudiger 
andere talen leren, omdat de Grieken en Romeinen door hun (handels)contacten met andere 
volkeren leenwoorden aan de andere Europese volkeren hebben doorgegeven.

Wie waren dan die Grieken en Romeinen, oftewel de volkeren die 
de zogenoemde ‘Bakermat van de Europese beschaving’ vormden?

Waarom gym? Extra uitdaging en 

bijzondere vakken. Latijn en Grieks 

zijn nuttig voor vervolgopleidin-

gen en cool om bijzondere talen 

te kennen

Julius Vorst, 2g2Ik heb gymnasium gekozen omdat 

ik interesse heb in de Grieken en 

de oudheid. Ook omdat er gezegd 

wordt dat Latijn en Grieks leren 

helpt bij andere talen. 

Ook vond ik het leuk dat het een ge-

heel pakket is met CSK en CSA, wat 

eigenlijk best bijzonder is. Ik ben 

blij met mijn keuze en heb ook 

zeker geen spijt

Annelise Smelt, 2g2

Je hebt vast wel eens de Asterix en Obelix ge-

lezen, over die twee Gallische mannen die maar 

weerstand blijven bieden tegen de Romeinse 

overheersing, of de Disney-film Hercules ge-

zien, over die krachtpatser die zijn heldenmoed 

dient te bewijzen om zijn goddelijkheid te her-

winnen, en misschien al de 

boeken over Percy Jackson 

gelezen, de jongen die ont-

dekt dat hij een zoon is van 

de Griekse god Poseidon 

en speciale krachten heeft. 

Daarnaast komen in het Nederlands nog veel uit 

het oud-Grieks en het Latijn afgeleide woorden 

voor. Denk maar eens aan de maand Januari, dat 

is afgeleid van de god met twee koppen, Janus. 

Met deze maand opent ons nieuwe jaar, waarbij 

je zowel vooruit kijkt als terugblikt op het oude 

jaar. Maar ook: telefoon, filosofie, biologie, the-

ater, agenda, sandaal, telegram, docent, discri-

minatie, introductie en invitatie zijn allemaal 

woorden afkomstig van de Klassieken.

Misschien heb je al gebouwen uit de Oudheid 

gezien, zoals de Pont du Gard bij Avignon 

in Frankrijk, waar je langskomt op weg naar 

het zuiden over de Route de Soleil, of het 

Colosseum of het Pantheon in Rome, 

Het grote belang van de de klassieke Talen 

vormt de verbinding tussen de oude beschavin-

gen en de moderne maatschappij van morgen, 

laat je de wereld zien door de ogen van de oude 

Grieken en Romeinen heen en helpt je open te 

staan voor wat mensen met elkaar delen en wat 

mensen aan elkaar verbindt én daarover een ei-

gen mening te vormen. Dat gebeurt tijdens de 

lessen op het gymnasium, doordat je kennis-

maakt met prachtige verhalen over machtige go-

den en moedige helden, krachtige beelden en 

belangrijke vraagstukken. Maar je leert tijdens 

de lessen, naast natuurlijk het oud-Grieks en 

Non scholae sed vitae discimus!

het Latijn zelf, ook heel precies analyseren en 

formuleren. De oude talen hebben manieren om 

zeer gedetailleerd en specifiek informatie over 

te brengen, subtiliteiten die wij als moderne 

mens veel minder gebruiken, maar heel nuttig 

kunnen zijn om je betoog kracht bij te zetten!

Kortom, door de breedte van 

het vakgebied en de eewen-

lange doorwerking van de 

Klassieken in de moderne 

maatschappij, vormen de klas-

sieken een leerling voor de 

rest van zijn leven. 
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Capita Selecta-Kunst

Het Prado in Madrid

Het Madrileense Prado is helaas te ver weg, 

maar het kan wel virtueel bezocht worden.

Leerlingen gaan diverse meesterwerken 

van bijvoorbeeld, Velasquez, Jeroen Bosch, 

Fra Angelico en Albrecht Dürer nauwkeurig 

verkennen naar aanleiding van een klein 

stukje uit het schilderij.De kunstenaar en zijn 

werk worden het onderwerp van een studie 

kleuren mengen, stofuitdrukking en penseel-

voering om daarna een inspiratiebron te zijn 

voor de leerlingen die zich dit werk zo origineel 

mogelijk eigen proberen te maken

Het Rembrandthuis

In de derde klas besteden we onder andere aan-

dacht aan de Gouden Eeuw.In verband daarmee 

brengen we een bezoek aan Het Rembrandthuis 

te Amsterdam.

Hier krijgen de leerlingen een rondleiding door 

de vertrekken waar Rembrandt woonde en 

werkte,zoals bijvoorbeeld zijn ‘rariteiten

kabinet’, een verzameling zeldzame voorwerpen 

uit tropische gebieden en replica’s van Griekse 

beelden die hij gebruikte als voorbeeld voor 

zijn schilderijen.

Aansluitend krijgen de leerlingen een workshop 

etsen. Rembrandt maakte veel etsen waarvan er 

in het huis een aantal te zien zijn. 

Kunst is kijken en doen!
Het Allard Pierson Museum

De eerste klassen gaan gewoonlijk voor het pro-

ject ‘Mythologisch Stripverhaal’ naar het Allard 

Pierson Museum te Amsterdam.Aldaar worden 

de leerlingen overgoten met de culturen van de 

Griekse Oudheid.

Prachtige beelden en amphora’s met de mooi-

ste verhalen uit de mythes waardoor zij nog 

meer inspiratie kunnen opdoen voor de gekozen 

mythe welke in groepjes van twee wordt uitge-

werkt en gepresenteerd.

Bij Capita Selecta Kunst zijn de leerlingen praktisch en creatief bezig. Om leerlingen verban-
den te laten leren zien en begrijpen worden er vanaf de Grieken en Romeinen kunsthistori-
sche opdrachten gekoppeld aan tekenopdrachten.
In de tweede klas wordt er een extra kunstgeschiedenis uur aan toegevoegd. Waarbij leerlin-
gen hun leerproces gaan leren bijhouden met het maken van aantekeningen en schetsen in 
een persoonlijk ‘Portfolio’.

Er wordt aan eigen werkstukken en vaak ook in groepjes, aan presenta-
ties gewerkt. De thema’s zijn kunsthistorisch georiënteerd en leerlingen 
maken kunstzinnige werkstukken waarbij er met verschillende technieken 
wordt geëxperimenteerd. Eigen creativiteit is een belangrijk aspect.

Het leuke aan het gymnasium 

op het Goois Lyceum is dat 

je nieuwe dingen leert op 

een leuke manier met 

aardige docenten

Valerie Sterel 1g1

Waarom? Het is interessant,

enthousiaste docenten, een kleine 

hechte klas en veel extra’s zoals 

capita selecta en de vele reizen, 

het leren van een dode taal is 

bijzonder, en het staat 

goed op je cv

Claire Tieleman 6gym

Hendrien Minkema



8  I   XAIPE SALVE Gymagazine   XAIPE SALVE Gymagazine   I  9

De Grote Vituskerk te  Naarden

Voor de opdracht ‘Ontwerp je persoonlijk al-

taar’ en de kunstgeschiedenis van tempels en 

kerken brengen wij in de tweede klas een be-

zoek aan de Grote Vituskerk te Naarden en het 

Catharijneconvent te Utrecht zodoende maken 

de leerlingen kennis met de historie van kerken 

en relieken .

Capita Selecta-Kunst

Als je op het Goois Lyceum gymnasium gaat doen, dan krijg je twee vakken waar je misschien 
nog niet eerder van hebt gehoord. Capita Selecta Algemeen en Capita Selecta Kunst. Deze 
vakken zijn speciaal op het Goois Lyceum ontwikkeld om de gymnasiumopleiding compleet te 
maken en bestaan dus op andere scholen niet. Capita Selecta betekent letterlijk in het Latijn 
zoiets als “verzamelde onderdelen”. Het is dus een bloemlezing, een verzameling van leuke en 
interessante onderwerpen. De vakken zijn daardoor heel afwisselend! 

Capita Selecta-Algemeen

Samen de oudheid ontdekken

Tijdens CSA krijgen we leuke
 opdrachten zoals een eigen 

toneelstuk over een orakel maken. 
Heel leuk dus!

Isabel de Jager, 1g2

Capita Selecta Algemeen is een projectvak. 

Dat wil zeggen dat je in de lessen altijd in een 

groepje bezig bent met een grote opdracht die 

een aantal lessen duurt. Dit kan een onderzoek 

zijn, een creatieve schrijfopdracht of een pre-

sentatie. Natuurlijk hebben deze projecten alle-

maal te maken met de Grieken, de Romeinen en 

de oudheid! 

In de eerste periode herschrijf je bijvoorbeeld 

een bestaande mythe vanuit verschillende per-

spectieven. Je moet je dan goed inleven in de 

personages die in de mythe een rol spelen en 

het verhaal vervolgens opnieuw vertellen alsof 

je één van die personages zelf bent. Creativiteit 

wordt daarbij beloond! Ook maak je in de eerste 

periode een heus bordspel rondom 

een zelf verzonnen klassieke held 

die in een epische strijd een mon-

ster probeert te verslaan. 

Je zult merken dat je bij dit vak al-

lerlei vaardigheden aanleert waar 

je bij andere vakken veel aan hebt, 

bijvoorbeeld hoe je een goed werk-

stuk schrijft, hoe je een onderzoek 

doet of een presentatie houdt en hoe je een 

mooie tekst schrijft. Doordat je in telkens wis-

selende groepen samenwerkt, leer je je klasge-

noten in de eerste klas meteen goed kennen. 

Het vak is dus niet alleen leerzaam, maar ook 

erg leuk! 

Mensen denken dat je heel slim 
bent en dat het heel moeilijk is!

Karsten Kaaijmolen, 3g2

Marij Kok
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Capita Selecta-Algemeen Speel het Cupidospel!
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We gaan op zoek naar 
de Romeinen…

RijksMuseum van Oudheden (Leiden). Maar ja, 

we kunnen niet alles in Nederland bezoeken en 

het is ook leuk om dat met je ouders te doen

In de vijfde klas gaan we met onze gymnasi-

asten naar Rome! Eindelijk gaan we dan echt 

naar het Colosseum, het Pantheon en het Forum 

Romanum. We gaan al die oude beelden, waar-

van we tot nu toe alleen plaatjes hebben gezien, 

nu in het echt zien.

Maar we bezoeken niet alleen dingen uit de 

Oudheid. Rome is een stad die eeuwenlang het 

centrum van de wereld is geweest. Daarom zijn 

er ook zoveel prachtige dingen te bezoeken 

uit later tijden, zoals de Sint Pieter, de Spaanse 

Trappen, het monument van Vittorio Emanuele 

en de prachtige beelden en schilderijen uit de 

Galleria Borghese. 

We dompelen je 7 dagen onder in cultuur, en 

‘s avonds… eten we natuurlijk ook pizza en 

pasta! Voor onze gymnasiasten is dit altijd 

een onvergetelijke reis!

… en bezoeken een theater

Excursies

Natuurlijk leren we veel over de Romeinen (en Grieken) in onze lessen, maar het 
is veel leuker om te zien waar zij zijn geweest en wat ze hebben achtergelaten.

Met onze eersteklassers gaan we daarom naar 

Nijmegen, naar Museum Het Valkhof.

In het museum leren we door een speurtocht 

met I-pads heel veel over 

het dagelijks leven van de 

Romeinen. In de vitrines vin-

den we gebruiksvoorwerpen die 

met godsdienst, het leger, han-

del, speelgoed, begraven en nog 

veel meer te maken hebben. 

Ook mogen we ons even arche-

ologen voelen, door zelf allerlei 

scherven en vondsten uit de bo-

dem onder het museum te bekij-

ken en te dateren.

In de tweede klas gaan we naar Xanten in 

Duitsland, naar Castra Vetera, een leger-

plaats aan de Romeinse limes, je weet wel, de 

Romeinse grenslinie langs de rivieren die afge-

lopen jaar “werelderfgoed” is genoemd. Daar 

zien we de hoge muren en een tempel, een her-

berg (met Romeinse hapjes), winkels en een am-

fitheater, allemaal opnieuw gebouwd op de plek 

waar ze bij opgravingen gevonden zijn. Daar 

doen we een fotospeurtocht en in de oude ther-

men (badgebouw) is een museum waar zelfs een 

heel schip hangt! 

We zouden ook nog naar Utrecht kunnen 

gaan, naar Dom-under en Hoge Woerd, naar 

het Archeon, naar het Thermenmuseum in 

Heerlen of de Catacomben in Valkenburg. 

Verder vind je ook veel Grieks en Romeins en 

het Allard Pierson Museum (Amsterdam) of het 

Je moet gewoon kiezen voor 
het gym, omdat je daar Latijn en 

Grieks krijgt. 
Latijn is de moeder van bijna alle 
talen en het is heel handig voor

 je toekomst.

Estephany Habob Sandil, 1g1

Het leek mij leuk om te puzzelen 
met de woorden en naamvallen, 

want de woordvolgorde is 
heel anders, en een heel 

nieuw alfabet is leuk

Florine Zuur 2g2

Romeinen en Grieken waren dol op toneel. 

Van heel veel mythologische verhalen maak-

ten ze toneelstukken en ze deden dat zo mooi, 

dat die toneelstukken nog steeds worden opge-

voerd! 

Nog steeds leven we mee met de zoektocht van 

koning Oedipus naar zijn echte ouders, en pro-

beren we te begrijpen waarom Medea op een 

gruwelijke manier wraak neemt als haar man 

Jason haar in de steek laat. Of koning Pentheus, 

die zijn stad probeert te beschermen als daar 

opeens heel veel vrouwen achter de god 

Dionysus aan gaan en op een soort dansfeesten 

helemaal de weg kwijt raken. 

Het is heel bijzonder te zien dat er die oude ver-

halen nog steeds herkenbaar zijn, en als we naar 

het theater gaan, merk je dat sommige dingen 

echt van alle tijden zijn!

… en maken zelf theater

Wat is er leuker dan met elkaar 

iets maken en aan anderen pre-

senteren? Nou, als je dat met 

alle gymnasiasten van klas 2 

t/m 6 samen gaat doen!

Op de gymnasiumdag komen 

alle gymnasiasten bij elkaar, en 

in ongeveer 10 groepen gaan 

we aan de slag om in één dag 

een theatervoorstelling in el-

kaar te zetten. Denk aan de reis 

van Odysseus of de werken van 

Herakles/Hercules, in 10 scè-

nes. De teksten worden zelf ge-

schreven, vaak met een knipoog naar de actua-

liteit. De kostuums worden bij elkaar gezocht en 

vooral oude lakens doen het goed als toga’s. Er 

worden monsters en boten geknutseld en on-

dertussen heb je met leerlingen uit alle jaarla-

gen gewoon een ontzettend leuke dag!

Ouders en docenten zijn enthousiast over de 

creativiteit en de humor waarmee ‘s avonds de 

voorstelling op de planken wordt gebracht! 

We kijken uit naar de volgende gymnasiumdag!

Paula Schaaf
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Kiezen voor het Gymnasium op het Goois 

Lyceum betekent dat je bij het vak Filosofie met 

dergelijke vragen aan de gang gaat, meteen in 

de 1e klas. Wanneer je jaren later naar de 4e 

klas gaat en je eigen vakkenpakket mag kiezen, 

bepaal je ook of je met Filosofie doorgaat en er 

uiteindelijk eindexamen in doet. 

Bij Filosofie leer je natuurlijk te kijken naar je ei-

gen gedachten over zulke vragen, maar behan-

delen we ook hoe allerlei fantastische denkers 

die zich hier al eerder eens mee bezig hebben 

gehouden er over denken. Je zult gedachtes te-

genkomen die je meteen begrijpt en belachelijk 

vindt, denkers die wat moeilijker zijn maar op de 

een of andere manier precies zeggen wat je al-

Filosofie:
echt goed nadenken
Als we het allebei over de kleur ‘rood’ hebben, hoe weten we dan dat we ook hetzelfde zien? 

Kun je op de een of andere manier bepalen dat de Nederlandse cultuur beter of 
slechter is dan andere culturen? Is het eigenlijk terecht dat je tot je 18de niet 

zelf mag bepalen of je naar school gaat? Wat als robots straks zeggen dat 
ze niet meer uitgezet willen worden?

Misschien heb je je al wel eens bezig gehouden 

met dit soort vragen. Nou, dit zijn dus filosofi-

sche vragen! Ze gaan over dingen aan de basis 

van ons bestaan: over wat ‘goed’, ‘waarheid’, ‘de 

mens’ en ‘bestaan’ eigenlijk voor een dingen 

zijn. Alle dingen die je doet, voelt, denkt en wilt 

hebben dan ook op de een 

of andere manier met filo-

sofie te maken, en leer je 

ook echt beter te ontdek-

ken en vormen door filoso-

fie. Filosoferen is wat dat 

betreft dan ook onvermij-

delijk: de enige 2 opties 

zijn bewust filosoferen of 

onbewust filosoferen.

Ik vind filosofie leuk. 
Dat heb je alleen op 

het gymnasium, dus daarom heb ik 
ervoor gekozen.

Luca Bikker, 1g1

Je moet voor gymnasium op deze 
school kiezen omdat er een gezel-

lige sfeer is. Ook krijg je extra vak-

ken zoals filosofie.

Max Verkade, 1g1

Filosofie

tijd al onbewust gedacht hebt, en denkers wiens 

gedachten je misschien frustrerend vindt maar 

die eigenlijk toch wel een goed punt hebben. In 

de lessen werken we veel met films en gedach-

te-experimenten, waarover we dan gezamen-

lijke gesprekken hebben of waarover je bijvoor-

beeld een eigen stukje schrijft.

Dit alles levert het nodige op. Bij Filosofie leer je 

zaken als analyseren, argumenteren, nadenken, 

bevragen en bekritiseren binnen korte tijd ex-

tra goed aan. Hier heb je wat aan bij andere vak-

ken, bij je studie, bij je werk, en belangrijker: in 

je leven. Nuttig dus. Aan de andere kant… nuttig 

waarvoor? Wat is nut eigenlijk? Ziedaar, het filo-

soferen is begonnen!

Ik heb gekozen voor filosofie en 
dat is samen met de middag-

programma’s ook de keuze voor 
het Goois geweest.

Hidde Braunstahl, 1g2

Jos Elzenga
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Het Engels bij Cambridge Engels is natuurlijk 

niet moeilijker dan ‘gewoon’ Engels, want Engels

is natuurlijk gewoon Engels en er bestaat niet 

een makkelijke en een moeilijke versie. Het ver-

schil zit ‘m vooral in de manier waarop we met 

de taal omgaan en het tempo waarmee we nieu-

we onderwerpen behandelen. De belangrijkste 

uitgangspunten daarbij zijn dat je de taal zoveel 

Cambridge English

mogelijkvanuit een Engelse context leert en op 

die manier sneller naar een hoger niveau groeit. 

Maar wees niet bang: we beginnen ‘gewoon’ bij 

het begin, dus ook als je nu nog niet veel Engels 

spreekt, kun jeprima aanhaken bij de lessen.

De lessen sluiten ook goed aan bij de officiële 

examens van de Universiteit van Cambridge en

het is daarom ook mogelijk om mee te doen aan 

een examentraining waarin je je voorbereidt 

voor een van de examens waar je aan het eind 

van elk schooljaar aan kunt meedoen. Zo’n exa-

mentraining (en natuurlijk het examen) volg je 

op je eigen niveau. Als je daarom al best goed 

Engels spreekt betekent dat dat je de examen-

training misschien wel volgt samen met tweede- 

en derdejaars!

Uiteindelijk hopen we dat je in de bovenbouw 

slaagt voor een van de twee hoogste examens

(CAE of CPE). Het diploma dat je dan krijgt zou

 je weleens nodig kunnen hebben als je aan een

universiteit gaat studeren of een baan wilt krij-

gen waarbij je veel Engels moet spreken. Maar 

we vieren hoe dan ook elk jaar een feestje met 

alle leerlingen die dat jaar een Cambridge-

diploma in ontvangst mogen nemen (zie pagina 

18).

Behalve voor de taal hebben we ook aandacht 

voor de landen waar de taal gesproken wordt.

Voor het Engels geldt dat dit heel veel verschil-

lende landen zijn, maar wij hebben vooral aan-

dacht voor Groot-Brittannië en de Verenigde 

Staten. Het is ook de bedoeling dat we in de on-

derbouw twee keer op reis gaan naar Engeland! 

Helaas lukte dat de afgelopen jaren niet, maar 

we hopen natuurlijk dat we de komende tijd 

weer zonder problemen de oversteek naar 

Engeland kunnen maken. 

Je ziet: Engels heeft een bijzondere plaats op 

ons gymnasium. En zo leer je niet alleen de

belangrijkste taal van de oudheid heel goed, 

maar ook die van onze tijd!

Tijdens de onderbouw gaan we ook twee keer 

op reis naar Engeland. In leerjaar twee bezoe-

ken we de stad Canterbury en omgeving, in het 

derde jaar gaan we naar Oxford en omgeving. 

Tijdens deze reizen is het natuurlijk de bedoe-

ling dat je alles wat je tot dan toe aan Engels 

hebt geleerd in praktijkkan brengen, maar we 

gaan ook op verschillende excursies waarbij je 

meer leert over de Engelse cultuur en geschie-

denis.

Waarom werd bijvoorbeeld 

aartsbisschop Thomas Becket in 

1170 in de Kathedraal van

Canterbury vermoord? Hoe was 

het leven tijdens de Industriële 

Revolutie in een arbeidersstad-

je in Engeland? Welke rol heeft 

Dover Castle eeuwenlang ge-

speeld voor de verdediging van 

Engeland? En waar kwam die 

William Shakespeare nou eigen-

lijk vandaan? Het zijn allemaal 

vragen waarop je tijdens de reis, en de voorbe-

reidende lessen, antwoord krijgt.

Daarnaast heb je tijdens de reis tijd om zelf een 

onderzoek te doen naar Engeland en de Engelse 

cultuur, waarbij je je nieuwe taalvaardigheid 

moet inzetten om mensen te in-

terviewen. En bovendien is het 

natuurlijk heel gezellig om met 

elkaar op reis te zijn!

Een reis vol Engelse 
cultuur en geschiedenis

Wanneer je op het gymnasium zit op het Goois Lyceum krijg je tijdens de lessen Cambridge Engels.

De Universiteit van Cambridge in Engeland is namelijk gespecialiseerd in de manier waarop mensen

het best Engels kunnen leren en heeft daarbij lesmateriaal ontwikkeld. Via deze methode leer jij als

gymnasiast ook Engels.

Ik heb voor het gymnasium 
gekozen omdat ik wou dat ik 

mezelf kon zijn en dat kan! Ik heb 
voor het Goois gekozen omdat 

het hier fantastisch is.

Fenne Berkhout, 1g21

Ik heb gymnasium gekozen 
omdat ik een extra uitdaging 

wilde en een taal wou leren die 
bijna niemand kent 

Ewout Franken 2g2

Lars Zwemmer 

Gymnasium is voor het creatieve 
brein en de puzzelliefhebber.

Hier word je betrokken bij 
de klassieke cultuur met reizen, 

museumuitjes, literatuur en 
voorstellingen.

Naut de Koning, 6-gym
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Woensdag 13 oktober ontvingen 122 leerlingen 

hun Cambridge-certificaat voor de examens die

tijdens coronatijd werden voorbereid en afge-

legd. Ondanks gedeeltelijke onlinelessen waren 

deze leerlingen toch gemotiveerd om het fel be-

geerde document met het bijbehorende afstu-

deerhoedje, mortar board genoemd, te behalen. 

Dit jaar gaat het Goois Lyceum na de herfstva-

kantie met 190 aanmeldingen van leerlingen 

van het Goois en de Fontein voor het 10e jaar 

met de trainingen vanstart.

Bovenstaande foto geeft een mooi beeld van de 

verschillende leeftijdsgroepen en opleidings-

niveaus die in 1 Cambridge-niveau, in dit geval 

het een na hoogste niveau (CAE/C1), bij elkaar 

in een les samen studeren en oefenen voor hun 

examen. We zien hier leerlingen uit diverse la-

gen van deonderbouw, de Fontein, de HAVO-

bovenbouw en de vwo-bovenbouw.

Uiteenlopendnatuurlijk, maar vooral ambitie 

want plannen voor hun toekomst hebben deze 

leerlingen absoluut en daar hoort goed Engels 

spreken bij. “It’s a privilege to have a Cambridge 

certificate” zei een leerling na de uitreiking. 

En de docenten van het Cambridge-programma 

zijn daarom trots op hun leerlingen:

“dankzij hun doorzettingsvermogen en hun en-

thousiasme is het elk jaar weer een feest, en 

niet alleen tijdens de uitreiking, om aan hun 

ontwikkeling van de Engelse taal te mogen bij-

dragen”.

Cambridge English Gymnasium infogram

Cambridge-certificaten uitreiking 
Start van 10 jaar Cambridge op het Goois Lyceum Taal

Bèta

Latijn
• Leer een bijzondere taal

• Maak kennis met cultuur en 
mythologie

• Verdiep je in de geschiedenis

• Veel gymnasiasten zijn 
ook sterk in analytische vakken 

zoals wiskunde

Capita Selecta
• Sprankelende spreekopdrachten

• Improviseren
• Argumenteren

• Creatief schrijven

Info
• Twee jaarlijkse gymnasiumdag 

met alle leerjaren samen
• Eigen Magazine

Grieks
• De oorsprong van onze

samenleving
• Een eigen alfabet

• Vertalen van teksten

Kunst
• Leer meer over kunst

• Zelf aan de slag
• Mythologisch stripverhaal

Reizen
• Naar Engeland en Rome

Cambridge English
• Standaard voor iedere 

gymnasiast
• Internationaal erkende

 diploma’s  
• Engels op hoog niveau

Filosofie
• Kritisch nadenken over 

belangrijke vragen
• Leer anders te kijken 

naar jezelfen de wereld
om je heen 

Excursies
• Museum- en theaterbezoek

Kunst & cultuur ...en meer!

De reden van de belangstelling 
voor Cambridge English en daarin 
examen doen?

Helmi  Sonneveld



*) Wij leren niet voor school, maar voor het leven

Voor meer informatie over 

het programma van het gymnasium 

kunt u terecht bij 

de heer L. Zwemmer,

projectleider gymnasium. 

lzwemmer@gsf.nl

Waarom zou je uitgerekend kiezen voor het gymnasium bij ons op het Goois? In de eerste plaats 
omdat het Goois Lyceum een fijne school is, waar je je snel thuis zult voelen. Je krijgt een fijne 
mentor die je helpt met wennen en die handige tips heeft om je te leren studeren. Maar hopelijk 
kies je ook voor ons omdat ons gymnasiumprogramma een heel eigen gezicht heeft. 

Het gezicht van ons gymnasium

•   de oudste middelbare school van Bussum!
•   prettige sfeer op school
•   geweldige examencijfers 
•   op avontuur met de klassieke talen en culturen 
•   Latijn én Grieks
•   filosofie al in de eerste klas
•   ‘Cambridge English’-diploma’s

•   belangrijk voor toegang tot veel Engelstalige 
 universiteiten wereldwijd
•  ruime aandacht voor internationalisering en reizen 
•   academie-uur met debatteren, creatief schrijven en 
 academische vaardigheden
•   verschillende cultuurprojecten
•   kennismaken met ondernemerschap

Waarom gymnasium doen op het Goois Lyceum?

NON
SCHOLAE

SED
VITAE

DISCIMUS*


