
&Gymnasium masterclass  
Atheneum masterclass

Kies je voor gymnasium of atheneum op het TBL, dan kies je voor: 
	 �  een opleiding die je voorbereidt op een wetenschappelijke studie aan de universiteit
	 �  een opleiding op hoog niveau, die jou uitdaagt om je talenten te ontplooien 
	 �  een opleiding met een masterclass, die jou de mogelijkheid biedt je te verdiepen in een gebied 
  naar jouw keuze: de masterclass Art, Business, Science of Sport & Life Science
	 �  een opleiding met een programma internationalisering
Bij de aanmeldingen kies je voor de gymnasiumbrugklas of de atheneumbrugklas. In de eerste weken van het 
schooljaar maak je je keuze voor een van onze masterclasses. 

Dit zijn onze masterclasses: 

Masterclass Art 
Als je kiest voor master-
class Art krijg je vier 
disciplines uit de kunst-
vakken aangeboden: beel-
dend, muziek, zang en 
drama. Het schooljaar is 
verdeeld in vier perioden. 
Per periode krijg je steeds 
een van de disciplines 
zodat je na een schooljaar 
les hebt gehad in beel-
dend, drama en muziek/
zang.

Masterclass Business
In de masterclass Busi-
ness staat ondernemer-
schap centraal. 
Je leert 21st century skills 
aan op het gebied van on-
derhandelen, netwerken, 
initiatief nemen, samen-
werken, overleggen, keu-
zes maken, presenteren, 
problemen oplossen en 
verantwoording afleggen. 

Masterclass Science 
Tijdens de masterclass 
Science leer je ontwerpen 
met de ontwerpcyclus en 
onderzoek doen volgens 
de natuurwetenschappe-
lijke methode. 
Je ontwikkelt vaardighe-
den als ontwerpen, inno-
veren, kritisch omgaan 
met informatie, onderzoe-
ken, verslagleggen en je 
leert om je ontwerp of on-
derzoek door middel van 
een (poster)presentatie te 
delen met anderen. 

Masterclass Sport & 
Life Science
We gaan je kennis laten 
maken met alledaagse en 
niet alledaagse sporten 
als schermen, kanovaren, 
waterskiën, klimmen en 
het redden van drenke-
lingen. In ons masterclass-
programma leer je onder-
zoeken en hierbij ga je 
onder andere je eigen 
lichaam als “onderzoeks-
instrument” gebruiken. 
Kortom door middel van 
fysieke inspanningen 
tijdens het sporten leer 
je onderzoek te doen en 
deze gegevens te analy-
seren! 

Cultuurprofielschool
We zijn ook een cultuurprofiel-
school: je kunt op veel gebieden je 
creativiteit ontplooien. Zowel in de 
lessen als met buitenlesactiviteiten. 
Op het vwo kun je kiezen voor de 
masterclass Art en in de boven-
bouw havo en vwo kun je een 
kunstvak kiezen als examenvak 
(muziek, drama, beeldend). 
Buiten de gewone lessen kun je 
deelnamen aan o.a. de Theater-
brugklas, musical (met audities) 
en de Kunstklas. 

DELF en DELE
Ook bij de talen Frans en Spaans 
heb je de mogelijkheid om deel 
te nemen aan de voorbereiding op 
de internationale examens voor 
deze talen. 

Cambridge Engels
Vanaf de brugklas krijg je Engels 
op hoog niveau. De methode is 
Engelstalig en je hoort en spreekt 
alleen maar Engels in de les! In de 
bovenbouw heb je de mogelijkheid 
om mee te doen met een of enkele 
Cambridge examens. Met deze 
internationaal erkende certificaten 
kun je worden toegelaten tot 
studies aan universiteiten in het 
buitenland. 

Internationalisering 
Om je voor te bereiden op studie, 
stage of werk in het buitenland, 
laten we al meteen vanaf de 
brugklas kennis maken met andere 
landen en met leeftijdgenoten in 
Europa.
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Hoogbegaafdheid 
Ben je hoogbegaafd, of heb je bijzondere talenten op enkele terreinen? Dan heb je waarschijnlijk baat bij 
extra uitdaging en bij een andere aanpak door vakdocenten. Op het TBL willen we recht doen aan verschillen 
tussen leerlingen. Vakdocenten zijn daarom op de hoogte van je belangrijkste individuele leerdoelen en 
geven gerichte feedback en opdrachten. Het is belangrijk dat alle leerlingen een verband ervaren tussen 
zich inspannen en goede resultaten halen. Dat werkt motiverend. Dat geldt op alle niveaus: voor leerlingen 
die de leerstof nog niet voldoende beheersen, voor leerlingen die goed mee kunnen komen. Maar zeker ook 
voor de leerlingen die al snel boven de stof staan: onze (hoog)begaafde leerlingen. D.m.v. compacten en 
verrijken bieden we uitdaging, die ervoor zorgt dat ook deze leerlingen gemotiveerd kunnen blijven.



Voorbereiding op de toekomst 
Vraagt om academische vaardig-
heden ter voorbereiding op het 
wetenschappelijk onderwijs. Het 
vraagt ook om vaardigheden zoals: 
•  inzicht leren krijgen in complexe  
 vraagstukken
•  creatieve, oplossingsgerichte  
 manieren van denken aanleren 
• goed kunnen samenwerken
We leggen de lat daarom hoog: 
complexe opdrachten, vakoverstij-
gende projecten en reflecteren als 
middel om grip op jezelf te krijgen 
en je verder te ontwikkelen. 

Academische vaardigheden 
Veel leerlingen gaan na het vwo 
een studie aan de universiteit 
volgen. Daar word je zowel op 
atheneum als op gymnasium goed 
op voorbereid. Je ontwikkelt 
academische vaardigheden, zoals: 
•  informatie opzoeken en   
 selecteren   
•  een onderzoek opzetten en   
 uitvoeren 

•  gegevens analyseren  
•   evalueren en reflecteren 
•  debatteren    
•  presenteren 

Typisch gymnasium 
Op het gymnasium krijg je naast de 
vakken die de atheneumleerlingen 
ook hebben, de klassieke talen 
Grieks en Latijn.
Ook wordt er in deze en andere 
lessen ruim aandacht besteed aan 
de klassieke cultuur.

Je maakt kennis met de Griekse 
mythen. En je zult gaan merken dat 
de klassieke talen Grieks en Latijn 
en de klassieke cultuur belangrijk 
zijn geweest voor de maatschappij 
en de wereld waarin wij nu leven. 
Twee vakken extra betekent in de 
dagelijkse lespraktijk dat je per 
week één lesuur meer hebt dan 
atheneumleerlingen.
Je hebt dan minder lesuren voor 
andere vakken op het rooster 
staan.

De keuze tussen 
gymnasium masterclass en 
atheneum masterclass

Leerstijlen atheneum 
Onze leerlingen op het atheneum hebben een brede interesse en zijn gemotiveerd om te leren. Ze willen veel 
weten en stellen veel vragen. Ze hebben een gezond kritische houding. 
De vragen die ze stellen gaan over de inhoud van een vak, maar ook over aanpak en keuzes: Waarom leren we dit 
en wat heeft het te maken met het thema van dit hoofdstuk? Ze zijn niet alleen afhankelijk van wat volwassenen 
hen aanbieden en maar nemen zelf initiatieven.

Leerstijlen gymnasium 
Gymnasiumleerlingen zijn zelfstandig en hebben een behoefte aan autonomie. Ze willen graag zelf keuzes 
maken en zijn op zoek naar iets meer. Ze zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. De waarom-vraag stellen 
ze vaak. Ze vinden het gewoon leuk om nieuwe dingen te leren. Gymnasiumleerlingen voelen zich uitgedaagd 
door complexe opdrachten. Ze zoeken verbanden en samenhang tussen verschillende onderwerpen. Ze zijn 
creatief in het bedenken van oplossingen.
Docenten bieden in hun programma keuzemogelijkheden aan. Het gymnasium kies je voor drie jaar. Na het 
derde jaar kun je ervoor kiezen om in de bovenbouw verder te gaan met je gymnasium.

De klassieke talen Grieks en Latijn 
ondersteunen het aanleren van de 
andere talen. De taal van toen komt 
terug in de taal van nu.
Wij zien dat gymnasiumleerlingen 
het aankunnen om met meer 
snelheid door deze en andere 
vakken te gaan. Dat maakt dat ze 
het in minder tijd kunnen doen.

Als gymnasiumleerling kun je 
deelnemen aan (buitenschoolse) 
activiteiten die door de school 
worden georganiseerd. 
Daarnaast organiseren we voor de 
gymnasiasten activiteiten die 
aansluiten bij hun opleiding zoals 
een excursie naar het Valkhof in 
Nijmegen, een bezoek aan het 
Rijksmuseum van Oudheden in 
Leiden en in de bovenbouw een 
Romereis voor klas 5.

Latijn, Grieks en nog meer 
Naast Latijn en Grieks hebben we 
ook gymnasiumuren op het rooster 
staan. Deze uren worden begeleid 
door de mentor en de docent 
klassieke talen. In deze uren is aan-
dacht voor het maken en leren van 
huiswerk, plannen en organiseren 
van je werk. En kunnen de leerlin-

gen werken aan opdrachten vanuit 
de vakken die ze volgen. 
In de brugklas werken we iedere 
periode met een thema. De vakken 
sluiten waar mogelijk de inhoud 
van de les aan op dit thema.

Het gymnasium wordt door som-
migen nog wel eens gezien als een 
“oubollige” opleiding. Waarom zou 
je extra vakken volgen?  Wat levert 
het je op?
In deze snelle moderne tijd heb 
je toch veel meer behoefte aan 
andere vakken of vaardigheden 
zoals de veel genoemde 21-eeuwse 
vaardigheden.
Het gymnasium, deze prachtige 
opleiding die al heel lang bestaat, 
is eigenlijk de voorloper is van het 
moderne onderwijs.
De vaardigheden kritisch denken, 
communiceren, probleem oplossen, 
samenwerken en creatief denken 
werden in de oudheid al veelvuldig 
toegepast. Gelukkig maar, anders 
had onze maatschappij zich niet 
ontwikkeld tot de moderne maat-
schappij die het nu is.

De oudheid vormt op vele vlakken 
de basis voor de tijd van nu. 

Zowel op kennis als op het niveau 
van vaardigheden.

Verder, dieper, breder
Wij vinden het belangrijk dat leer-
lingen leren om verder te kijken, 
dieper te graven en zichzelf breder 
te ontwikkelen. Waar mogelijk 
comprimeren we ons lesprogramma 
waardoor er ruimte over blijft voor 
de leerling om verder te kijken, 
dieper te graven en zichzelf breder
te ontwikkelen. We vinden het 
belangrijk dat leerlingen de ruimte 
krijgen om eigen keuzes te maken.

Gymnasiumlokaal
Naast de lessen vinden we het 
belangrijk dat de leerlingen elkaar 
ontmoeten. Voor de gezelligheid, 
maar ook om met en van elkaar te 
leren. We vormen met elkaar 
binnen het TBL een gemeenschap.
Iedere dag is het lokaal het 6e t/m 
8e uur beschikbaar voor gymna-
siumleerlingen. Ze kunnen hier 
samenwerken, studeren maar ook 
vragen stellen aan andere leerlin-
gen. Ieder uur is er een docent uit 
het gymnasiumteam of een boven-
bouwleerling aanwezig om toezicht 
te houden. Of om te helpen.

Het gymnasium heeft een meerwaarde! 
•  de klassieke talen en culturen: Latijn en Grieks 
•  een klassieke opleiding: bij alle vakken worden 
 links gelegd naar de Klassieken
•  taalgevoel ontwikkelen, omgaan met moeilijke  
 teksten 
•  analytisch denkvermogen ontwikkelen 
•  een brede, algemene ontwikkeling 
•  inzicht in de wortels van onze samenleving
•  de ruimte om keuzes te maken

> Heb je een vwo-advies? 
> Ben je geïnteresseerd in de Klassieke talen  en  
  culturen? 
> Ben je een doorzetter en gemotiveerd om te leren?

Kies dan voor het gymnasium, voor verder-dieper-
breder, waar je je leven lang plezier en profijt van 
zult hebben!


