
EUREKA
Misschien ken je het gevoel wel; je zoekt het antwoord 
op een vraag of raadsel maar je komt maar niet tot de 
oplossing. Heel vervelend! En dan, plotseling, vallen de 
puzzelstukjes ineens op hun plek. Je hébt het! Eureka! 

Op het gymnasium van het Christelijk Lyceum krijg je tal 
van deze Eureka-momenten. Als jij van leren houdt en 
nieuwsgierig bent, zit je hier op de goede plek. 

Eureka is een Grieks woord (εὕρηκα). De uitroep is beroemd geworden 
nadat Archimedes, de Griekse filosoof, onder het slaken van de kreet 
‘Eureka’ rechtstreeks uit bad door de straten van Syracuse zou zijn gerend, 
nadat de ‘wet van Archimedes’ hem te binnen was geschoten.

LATIJN EN GRIEKS
Als gymnasiast krijg je bij ons natuurlijk Latijn en Grieks. Je 
krijgt les in zowel de taal als cultuur. Wist je dat klassieke 
talen een uitstekende voorbereiding zijn op de universiteit? 
Je vergroot je denkvermogen en je algemene kennis van de 
wereld en wetenschap!

Houd jij van een uitdaging? Onderzoek je graag? 

En vind je persoonlijke coaching belangrijk? 

DAAN “Als je van een uitdaging houdt is ons 

gymnasium perfect. Je leert ‘out of the box’ denken.”

Verveel jij je wel eens op de basisschool? Dat zal op het 
Christelijk Lyceum niet gebeuren. Opdrachten, projecten, 
onderzoek… leef je uit!  

DA VINCI 
Minimaal twee middagen per week krijg je Da Vinci-lessen. 
In deze vakoverstijgende en vakverdiepende lessen ga je 
bijvoorbeeld net als de kunstenaar Gaudi het vak biologie 
en wiskunde toepassen in de kunst, ga je ontdekken hoe alle 
talen met elkaar samenhangen en leer je dat wiskunde ook 
bij sporten goed van pas komt.  

WON-AKADEMIESCHOOL
Van klas 1 tot en met 6 krijg je WON-onderwijs. WON staat 
voor Wetenschapsoriëntatie Nederland. Zo bereiden we je 
zo goed mogelijk voor op de universiteit. Je beantwoordt 
vragen als: Wat is wetenschap? En: Hoe voer je een goed 
onderzoek uit? In de bovenbouw komen er, vaak beroemde, 
wetenschappers naar onze school.

ILSE “Ik vind de Da Vinci lessen het 
leukst omdat je zelf dingen gaat 
onderzoeken.”

LAURIE “In de klas en op school is er 
een fijne sfeer en de docenten zijn 
aardig. De vakken Grieks en Latijn 
zijn heel leuk.”

KWALITEIT
Onze docenten zorgen ervoor dat zoveel 
mogelijk gymnasiumleerlingen de school met een 
gymnasiumdiploma verlaten. En met goede resultaten! 
Zo zijn de resultaten van het centraal examen Latijn en 
Grieks op het Christelijk Lyceum hoger dan het landelijk 
gemiddelde. Daar doen we hard ons best voor.

ANNE  “Het is niet alleen leuk om te 
leren over die klassieke verhalen; Latijn 
en Grieks helpen ook bij andere vakken. 
Woordjes leren bij Frans, Duits en 
Engels wordt een stuk makkelijker!”

Kun jij dit raadsel oplossen?
De Romeinse generaals schreven hun brieven vaak in geheimschrift om hun 
berichten op een veilige manier over te brengen naar andere plekken in het 
Romeinse Rijk. Als de boodschapper van de brief dan gevangen genomen 
werd, snapte de vijand niets van het bericht.

Midden in Gallia wordt een Romeinse boodschapper onderschept door 
de soldaten van Vercingetorix. Zij brengen hun koning het bericht dat in 
geheimschrift is geschreven. Het lukt Vercingetorix niet om de boodschap te 
ontcijferen. Lukt het jou wel? Het bericht luidt als volgt:
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Lever de oplossing tijdens de open dag in een gesloten envelop in bij de stand 
van het gymnasium. Vergeet niet jouw naam, de naam van je basisschool en 
je e-mailadres te vermelden. Misschien win jij dan wel een leuke prijs! 

KOM DAN NAAR ONS GYMNASIUM! 



  waar je door Da Vincilessen en WON-onderwijs een wetenschappelijke en onderzoekende  
houding ontwikkelt. Je leert al denken en analyseren als een student op de universiteit;

  dat uitgaat van de vraag: wat kunnen wij voor jou betekenen? En dus niet: wat kun jij voor  
ons betekenen?

  met academische docenten die al jouw talenten en kwaliteiten willen ontwikkelen;
  binnen een school met meerdere opleidingen. Zo word je beter voorbereid op de samenleving;
  waar je Anglialessen (versterkt taalonderwijs in Engels) kunt volgen en examen kunt doen tot en  
met het niveau van native speaking;

  waar je kunt meedoen aan ‘Talentklassen’  zoals de Bèta+klas, de Sportklas of de Kunstklas;
  waar WON-lessen regelmatig gegeven worden door beroemde wetenschappers; 
  dat als WON-akademieschool samenwerkt met universiteiten zoals de Radboud Universiteit Nijmegen, 
Universiteit Utrecht en Universiteit Twente en jou de mogelijkheid biedt om klassikale workshops, 
individuele masterclasses of zelfs een Pre-U honoursprogramma te volgen aan diverse universiteiten;

  dat leert van en openstaat voor leerlingen. Jij leert veel van ons, maar wij leren ook veel van jou. 
‘Homines dum docent, discunt’;

  waar bevlogen en ervaren classici niet alleen de klassieke talen en cultuur doceren, maar ook als 
coördinator onderbouw en teamleider bovenbouw de spil zijn van leerlinggericht onderwijs;
  waar de 21e eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, probleem oplossend handelen,  
samenwerken, creativiteit en digitale geletterdheid veel aandacht krijgen.

TEN SLOTTE
Naast het gymnasium bieden we op het Christelijk Lyceum ook 
andere opleidingen aan. Dat is een groot voordeel! De sfeer op school 
is levendig en prettig. We hebben deskundige docenten, een goed 
zorgteam en er zijn allerlei mogelijkheden om je te ontplooien. In een 
van de Talentklassen, met Anglia (versterkt talenonderwijs in Engels) 
en met cursussen en workshops op de universiteit vanaf de vierde  
klas gymnasium.

Misschien gaan er wel klasgenoten van jou naar de mavo, havo of het 
atheneum op het Christelijk Lyceum. Die kun je dan blijven zien! En 
mocht het echt niet lukken op het gymnasium, dan kun je binnen de 
school overstappen naar het atheneum. 

DOUWE “Je wordt niet in hokjes gestopt. 

Er wordt naar jou persoonlijk gekeken.”

MEIKE “Ons gymnasium 
houdt rekening met je. Als 
je meer uitdaging nodig 
hebt kan dat, net als extra 
begeleiding. En het is hier 
supergezellig.”

KIES VOOR EEN GYMNASIUM…

MEES “Ons gymnasium is een 
uitdaging, maar zeker de moeite 
waard. Je leert logisch nadenken 
en wordt goed voorbereid op 
de universiteit. Ook zijn de 
topweken super, met allerlei 
activiteiten en excursies.” 

WAT ZEGGEN ONZE OUD-GYMNASIUMLEERLINGEN?

Jachtlaan 108
7313 EC Apeldoorn

 055 35 75 200
 info@christelijklyceum.nl

 www.christelijklyceum.nl

“Gelukkig weet ik nu dat een onvoldoende 
niet het einde van de wereld is.”

“Latijn is zoveel meer dan vertalen. Het is 
een totale cultuur en wereld…”

“De belangrijkste boodschap
 die ik geleerd heb op onze
 school  is dat ik mooi, gaaf en
 helemaal de moeite waard ben.”

“Wat ik nooit zal vergeten is de geweldige 
Griekenlandreis in gymnasium 5.”

OPEN DAG

woensdag 17 januari 2018 13.30-16.30 uur en 18.30-20.30 uur

INFORMATIEAVOND GYMNASIUM EN ATHENEUM VOOR JOU EN JE OUDERS

maandag 5 februari 2018 om 19.30 uur

MATHILDE “Ik vind het fijn dat hier ook ander onderwijs is. Ik heb ook vriendinnen op het atheneum en de havo.”


