
al meer dan 
100 jaar!

Benieuwd naar 

ONS 
GYMNASIUM? 

En natuurlijk is het (gymnasium op Het Baarnsch Lyceum) ook:

 Binnen een brede scholengemeenschap havo, atheneum en gymnasium
 Kleine, veilige en vertrouwde school
 De plusprogramma’s klas 1 (Science & Sport)
 Speerpunten klas 2 en 3 (Internationalisering, Art, Science & Sport)
 Grandi, Artistieke Interlyceale, Sport Interlyceale, HBL Toneel
 Bildungsactiviteiten: 
 • Gymnasiumdag   • Archeon
 • Hoge Woerd   • Retorica
 • Werkweek Griekenland/Rome • Bezoek aan schouwburg
 Meneer Van Laanen en mevrouw Doosje, docenten klassieke talen,  

zijn altijd de mentoren gymnasium 5 en 6

Scan  
de code!

Volg ons op
Instagram /het baarnsch

Snapchat / baarnsch lyceum 

@: www.groep8.hetbaarnschlyceum.nl

Salve!
‘In het rooster zit gewone 
lestijd voor de basisstof, 
maar ook ruimte voor 
verdieping, verrijking en 
eigen keuzes!’

Robbert Bessems 
conrector klas 1 en 2 

bem@hetbaarnschlyceum.nl



Aangepaste lesruimtes
 

De gymnasiumruimtes zijn uitgerust met 
meubilair dat speciaal is afgestemd op  
differentiatie in het lesgeven.

Feedback
 

Ouders/verzorgers en leerlingen denken mee  
en geven feedback middels klankbordgroepen. 
Met deze feedback wordt het nieuwe gymnasium 
steeds verder ontwikkeld.

Een nieuw 
onderwijsconcept
 

In het rooster zit dezelfde lesstof, maar in  
minder lestijd, zodat er meer ruimte is voor 
extra, uitdagende projecten en modules met 
daarin verdieping, verrijking en eigen keuzes!

Vor der Hakevleugel - gymnasium 1 

Kies zelf waar je meer 
van wilt weten
 

Alle leerlingen werken tijdens Capita Selecta aan 
onderwerpen die ze kunnen kiezen of zelf bedenken.  
Er zijn ook lesuren waarin leerlingen zelf kunnen bepalen 
waar zij op dat moment aan werken. Dat noemen we  
Ad Libitum. 

De mentor
 

De mentor biedt een mentoraatsprogramma aan 
dat aansluit bij wat gymnasiasten nodig hebben. 
Er wordt gewerkt met het Leefstijl-programma 
om de sociale vaardigheden verder te ontwikkelen 
en met de Plenda om de executieve vaardigheden 
extra te ondersteunen.

Latijn en Grieks
 

Direct in jaar 1 wordt gestart met Latijn, vanaf jaar 
2 komt Grieks daarbij. Als in klas 6 examen in één 
van deze twee talen wordt gedaan, resulteert dit in 
een officieel gymnasiumdiploma.

Lesruimte 1

Hal met kluisjes

Lesruimte 2

Werkruimte

Lesruimte:
Elke gymnasiumklas heeft de beschikking over twee ruimtes. De lesruimte is speciaal ingericht om  
een hele groep leerlingen tegelijk les te kunnen geven en biedt veel ruimte voor differentiatie.

Werkruimte:
De tweede, kleinere, ruimte is ingericht voor leerlingen om (onder begeleiding) rustig zelfstandig of  
in groepjes te kunnen werken. Deze ruimte is ingericht met verschillende soorten werkplekken. 

Hal:
Ruime hal met prachtige, ruime kluisjes in de sfeer van de klassieke oudheid.

‘Het verschilt niet zoveel met de 
basisschool, na een week ben je 
al gewend. 
Je moet goed je best doen en 
vooral opletten. De leraren helpen 
je en zijn erg vriendelijk. Ikzelf 
vind het hier op het gymnasium 
erg fijn.’   
Kausar - G1

‘De leerlingen krijgen bij 
ons ruimte om vaker hun 
eigen leerroute te kiezen.  
Als mentor zie ik dat dit 
hen intrinsiek motiveert 
en begeleid ik hen bij het 
maken deze keuzes.’ 
mevrouw Groenveld

‘Ik ben nog steeds blij dat ik 
voor het nieuwe gymnasium 
heb gekozen omdat je veel 
meer tijd hebt in de les voor 
zelfstandig werken en het 
verdiepen in de stof.’ 
Noor - G2

‘Gymnasium 2 alweer! 
Sinds dit jaar hebben we 
er nieuwe vakken bij, zoals 
Grieks, Duits, Europales en 
Internationalisering. Grieks is 
leuk! Lekker puzzelen met een 
ander alfabet! ’-
 Jules - G2

‘Er is altijd een goede sfeer 
en iedereen kan het goed 
met elkaar vinden tijdens 
de les en daarbuiten.’  
Rahul - G1


