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Winkler Prins - Gymnasium: Iets voor jou?
Hou je van verhalen en geschiedenis?
Vind je puzzelen leuk?
Moet je lachen om taal- en woordgrapjes?
Kun je genieten van taal?
Heb je een havo-vwo-advies?
Dan is gymnasium iets voor jou!

Afbeelding links: Pythagoras,
Romeinse kopie naar een
Grieks origineel.
De Grieke filosoof Pythagoras
leefde in de 6e eeuw vóór
Christus. Hij reisde veel, en
werd in Italië bekend als
wiskundige en politicus. Ook
hield hij zich bezig met
muziek, en de wetenschap
daarvan!

Stelling van Pythagoras:
a2 + b2 = c2

Afbeelding rechts:
Griekse spreuk, o.a. bekend
van de Tempel van Delphi.
Het betekent: ken jezelf.

Gymnasium is een heel mooie uitdaging als:
• Je het leukt vindt om nieuwe dingen te leren, zoals Latijn en Grieks
• Je graag uitzoekt:
▪ waarom dingen eigenlijk zijn zoals die zijn
▪ waarom we dingen doen zoals we die doen
Extra gymnasiumactiviteiten:
o het Gymnasiumuitje, bijv. naar het archeologisch park in Xanten,
het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden of een
theatervoorstelling (onder- en bovenbouw)
o excursie naar Rome (bovenbouw)
o vertaalwedstrijd Grieks of Latijn
o projecten over de klassieke oudheid en de doorwerking ervan:
klassieken in het hier en nu
Afbeelding rechts:
Griekse vaas, 5e eeuw
vóór Chr.
Mythe over de god Zeus en de
Fenicische prinses Europa. Hij
verleidt haar, en brengt haar op
zijn rug naar een nieuw
onbekend land. Hij noemt het:
Europa!
Afbeelding onder: € 2,- Munt met
verhaal van Europa op de stier.

Meer weten?
Bezoek ons online Open Huis op 17 februari via
www.winklerprins.nl
Neem deel tijdens de voorlichting Gymnasium en Talentbegeleiding
om 19:30-19:55 uur!
Meer informatie over Grieks en Latijn vind je op VCN publicaties
(vcnonline.nl), kies: Folders Grieks en Latijn.
Gymnasium op Winkler Prins
Klas 1

Klassieke Talen en Culturen (KTC)
• Cultuur van Grieken en Romeinen
• Mythen, verhalen, geschiedenis, dagelijks
leven, ideeën
• Griekse alfabet, Latijnse naamvallen
• Woorden

Klas 2
Klas 3

Grieks en Latijn (2 aparte vakken)
• Teksten vertalen
• Grammatica en woorden
• Cultuur: Mythen, verhalen, geschiedenis,
dagelijks leven, ideeën

Boven
bouw

Gymnasiumcertificaat
Griekse Taal en Cultuur en/of
Latijnse Taal en Cultuur
• Grammatica afronden (klas 4)
• Teksten vertalen (in klas 5 en 6: originele
klassieke teksten)
• Cultuur: Filosofie, bouwkunst, beeldende
kunst, verhalengoed
Gymnasiumdiploma
Vragen? Mail naar:
klassieketalen@winklerprins.nl

