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SAMEN
DE WERELD
IN

IK VIND MUZIEK HET LEUKSTE VAK.
JE LEERT ER NOTEN LEZEN EN HOORT
DE VERHALEN ACHTER DE LIEDJES,
OOK LEER JE DRUMMEN EN PIANORITMES. HET ALLERLEUKSTE VOND
IK DE EINDOPDRACHT, WAARBIJ JE
HELEMAAL ZELF MAG BEDENKEN WAT
JE WILT LATEN HOREN. ER WORDEN
DE LEUKSTE DINGEN BEDACHT!

JOUW TALENT

Voor antwoord op deze en andere
veelgestelde vragen: kijk op onze
website!www.sghaarlem.nl/p/
veelgestelde-vragen

www.scholenopdekaart.nl bevat
veel informatie over de kwaltiteit
van het onderwijs en de resultaten
op scholen in Nederland. Ook het
Stedelijk Gymnasium Haarlem heeft
een pagina op de site. Daar vind
je bijvoorbeeld onze slagingspercentages en de
gemiddelde
waardering
van de school
OPEN DAG
door ouders
7 FEBRUARI
en leerlingen.

KOM JIJ
OOK?

Voorlichtingsavond voor ouders
Dinsdag 28 januari 2020
20.00 uur
(schoolgebouw aan de
Jacobijnestraat)
Open dag
Vrijdag 7 februari 2020
15.00 - 19.00 uur
Open lesmiddag
Woensdag 12 februari 2020
14.30 uur

Stedelijk Gymnasium Haarlem
Prinsenhof 3
2011 TR Haarlem
023 - 512 53 53
administratie@sghaarlem.nl
Rector
Jan Henk van der Werff
Conrector
Hein Bierman
Coördinator onderbouw
Sebastiaan Voorn

Op Stedelijk Gymnasium Haarlem wordt
veel voor en door leerlingen georganiseerd, zodat je ook buiten het leslokaal
je talenten kunt ontdekken en inzetten.
Houd je van techniek? Dan kun je helpen
met het bouwen van een duurzame wedstrijdauto en racen in Londen! Vind je het
leuk om te debatteren en te organiseren?
Dan kun je terecht bij de Model United
Nations en zien we jou speechen in de
Bavo voor leerlingen uit de hele wereld!
Wil je proeven aan journalistiek en film,

dan ben je van harte welkom bij de
schoolkrant en het mediateam. Met je
eigen songteksten en gedichten kun je
schitteren op poëzie- en muziekavonden!
Wie weet win jij met ons de Wiskunde
Olympiade, een sporttoernooi
of een theaterprijs… wij zijn
er om je aan
te moedigen!
MET JE

NEUS UIT DE
BOEKEN

OP REIS
Op het Stedelijk heb je elk jaar de
mogelijkheid om te reizen. In de
brugklas maak je op grote zeilboten
een tocht over het IJsselmeer. Je
slaapt met je klas op de boot in de
haven en gaat langs verschillende
dorpen aan het water.
Daarna heb je in de tweede klas nog
kans om op wintersportreis te gaan,
ga je in de derde op Ardennenkamp,
zul je in de vierde een Europese stad
bezoeken, ga je in de vijfde klas naar
Rome of Griekenland en in de zesde
op werkweek.

“

J OU W
TALEN
OP O T
N
SCHO ZE
OL

IK HOU ERG VAN SPORTEN EN DAAROM VIND IK LO (LICHAMELIJKE OPVOEDING) HET LEUKSTE VAK. JE DOET BIJ LO HEEL VEEL VERSCHILLENDE
DINGEN ZOALS SOFTBAL, VOETBAL, FRISBEEËN, TURNEN, HOCKEY,
SCHAATSEN EN NOG VEEL MEER. DE LO DOCENTEN ORGANISEREN OOK
TOERNOOIEN TEGEN ANDERE SCHOLEN. TOP!

“

Mag je in de pauzes de stad in?
 rijg je veel huiswerk?
K
Hoe combineer je sport en
muziek met school?
Zitten er alleen maar slimme
kinderen op het Stedelijk?

M
 et een groot aantal
uitdagende vakken
M
 et veel activiteiten die je
blik op de wereld verruimen
M
 et begeleiding op maat
voor alle leerlingen

OUD
EN
NIEUW

“

“

Een ander voorbeeld van meebewegen,
is de begeleiding bij het leren. Heb je
extra ondersteuning nodig, dan staan je
mentor, vakdocenten en leerlingen uit
de bovenbouw voor je klaar. Heb je juist
extra uitdaging nodig, dan bieden we
deze ook.

BIJ INFORMATIEKUNDE IN KLAS TWEE LEER JE VAN
ALLES WAT MET COMPUTERS TE MAKEN HEEFT. JE GAAT
BIJVOORBEELD PROGRAMMEREN EN JE ZIT EVEN NIET
MET JE HOOFD IN DE BOEKEN, SUPERLEUK!

Natuurlijk krijg je nog veel andere
schoolvakken waarbij je telkens wordt
uitgedaagd om het beste uit jezelf te
halen. Bij het vak Engels gaat iedereen
in klas vijf op voor het Cambridge
Certificate in Advanced English.
Daarnaast hebben we een ambitieus
programma op het gebied van de bètavakken en werken we samen met de
Universiteit Leiden om leerlingen extra
mogelijkheden te kunnen bieden.

EEN NIEUW BEGIN
Maar eerst de brugklas! Het Stedelijk
Gymnasium Haarlem is met zo’n achthonderdvijftig leerlingen een relatief
kleine school. De sfeer is er ontspannen
en veilig en je zult je al snel thuis voelen.
Je mentor en leerlingen uit de bovenbouw helpen je om je weg te vinden in
je nieuwe omgeving. Zij ondersteunen
je ook bij de aanpak van je schoolwerk.
Daarnaast is er altijd veel aandacht voor
de sfeer in de klas en in de schoolgebouwen. Op het Stedelijk zorgen we
samen dat iedereen zichzelf kan zijn.

RUIMTE
VOOR
IEDEREEN

Nog voor de zomervakantie maak
je kennis met je nieuwe klasgenoten.
Aan het begin van de brugklas leer
je hen beter kennen op het zeilkamp.
Ook zijn er in de loop van elk schooljaar
veel activiteiten waarbij je leerlingen
uit andere klassen ontmoet.

“

Op onze website vind je onder Ons
onderwijs en Verbreding een overzicht
van alle mogelijkheden op dit vlak.

“

We kijken ook met jullie naar de toekomst.
Welke vaardigheden vraagt de 21ste
eeuw van je? Welke kennis? En wat past
er bij jou? Onze leerlingen kiezen na hun
eindexamen voor zeer verschillende studierichtingen: van lucht- en ruimtevaarttechniek in Delft tot de kunstacademie in
Utrecht, van economie in Rotterdam tot
filosofie in Oxford.

Iedereen is anders en iedereen heeft
eigen talenten. Op het Stedelijk
Gymnasium Haarlem bewegen we met
onze leerlingen mee. Vanaf de vierde
klas stel jij zelf je vakkenpakket samen.
Daar zijn vaste profielen voor, maar
bij ons op school zijn de keuze- en
combinatiemogelijkheden heel ruim.

WISKUNDE IS IN HET BEGIN
BEST LASTIG, MAAR ALS JE
EEN SOM EENMAAL OPGELOST
HEBT, GEEFT DAT EEN GOED
GEVOEL. IK VIND HET VAK
WISKUNDE OOK LEUK OMDAT
ALLES OP DEZE WERELD MET
WISKUNDE TE MAKEN HEEFT.

We bestuderen deze talen uit het
verleden, omdat we geloven dat je daar
in de toekomst veel aan hebt. Het maakt
het leren van andere talen makkelijker
en je leert er vooral heel goed van
nadenken. Dat is een heel groot voordeel,
tijdens je schooltijd en daarna.

“

IK VIND HET INTERESSANT DAT WE ONS, BIJ
GESCHIEDENIS, VERDIEPEN
IN GEBEURTENISSEN VAN
VROEGER. HIERDOOR IS
HET MAKKELIJKER TE
BEGRIJPEN WAAROM DE
DINGEN NU ZIJN ZOALS
ZE ZIJN.

WAT
WORDT
JOUW
FAVORIETE
VAK?

OP ZEILKAMP VAAR JE VAN
VOLENDAM NAAR ENKHUIZEN,
HOORN EN TERUG. JE GAAT
ZWEMMEN, OP VOSSENJACHT,
ER IS EEN BONTE AVOND EN
NOG VEEL MEER. NA HET
KAMP IS JE KLAS HELEMAAL
EEN GROEP EN KAN JE OP
SCHOOL AAN DE SLAG MET
JE NIEUWE VRIENDEN!

“

DIT IS
STEDELIJK
GYMNASIUM
HAARLEM

Een sfeervolle school
in het hart van Haarlem
Waar iedereen zichzelf
kan zijn
Waar je ruimte hebt je
talenten te ontwikkelen

Het Stedelijk Gymnasium Haarlem is een
van de oudste scholen van Nederland:
we vieren dit schooljaar ons 630-jarig
bestaan! Sinds 1389 is de taal en cultuur
van de Klassieke Oudheid onderdeel van
het lesprogramma geweest. Wat ook gebleven is: een sterke binding met Haarlem.
Onze school ligt in het hart van de stad,
vlak achter de Grote Markt en het Stadhuis, en dankzij verschillende projecten
leer je Haarlem nog beter kennen.

WAT PAST BIJ JOU?

“

J.H. van der Werff
rector

EEN KLASSIEKE TRADITIE IS
DE BASIS VOOR JOUW TOEKOMST

“

is welkom op
Elke leerling met een vwo-advies
. We vinden het
het Stedelijk Gymnasium Haarlem
is voelt op onze
belangrijk dat iedereen zich thu
aan persoonlijke
school en besteden veel aandacht
e website kun
begeleiding. In deze flyer en op onz
beste manier om
je daar meer over lezen. Maar de
de school zelf.
kennis te maken, is een bezoek aan
We zien uit naar je komst!

Bij ons op school is het niveau in alle
eerste klassen hetzelfde. Je volgt de
gebruikelijke vwo-vakken en daarnaast
krijg je Latijn. Vanaf de tweede klas
leer je ook Grieks en uiteindelijk doe
je eindexamen met minstens één van
deze klassieke talen in je pakket.

IK VIND LATIJN
GAAF OMDAT JE
BIJ DIT VAK LEKKER
KUNT PUZZELEN
MET WOORDEN,
OMDAT JE TEKSTEN
VERTAALT EN ER
HEEL VEEL MOOIE
VERHALEN WORDEN
VERTELD.

“

“

W EL KO M
m is een
Het Stedelijk Gymnasium Haarle
centrum van
sfeervolle school in het historische
lange traditie
de stad. Het is een school met een
tot 1389 - en
- onze geschiedenis gaat terug
leerlingen zijn
ze
een toekomstgerichte blik. On
te uit zichzelf
nieuwsgierig en willen graag het bes
groot aantal
halen. We bieden hen daarom een
nder Grieks
uitdagende vakken aan, waaro
activiteiten
en Latijn. Daarnaast zijn er allerlei
n verder te
en programma’s om jouw talente
te verruimen.
ontwikkelen en je blik op de wereld

SCHOOLVAKKEN

