Zijn er voorrangsregels bij de toelating?
Nee, sinds 2012 heeft het Stedelijk
Gymnasium Haarlem geen voorrangs
regels meer. In november 2018 wordt
de toelatingsregeling gepubliceerd
op de website van de school.
Mag je in de pauzes de stad in? | Hoe
combineer je sport en muziek met
school? | Zitten er alleen maar slimme
kinderen op deze school? | Hoeveel
huiswerk krijg je?
Voor antwoord op deze en andere veel
gestelde vragen: kijk op onze website!
www.sghaarlem.nl/nieuwe-leerlingen/
over-je-nieuwe-school

Op www.scholenopdekaart.nl vind
je veel informatie over het onderwijs
en de resultaten op zowel basisscholen
als middelbare scholen. Ook het
Stedelijk Gymnasium Haarlem heeft
er een pagina met bijvoorbeeld de
slaagpercentages en de gemiddelde
waardering van de school door
ouders en leerlingen.
www.sghaarlem.nl/media
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interessant vindt om te debatteren,
kan je de Verenigde Naties gaan nadoen
met mensen van over de hele wereld.
Als journalistiek je wat lijkt, kan je lid
worden van de schoolkrantredactie,
of als je graag feesten wilt organiseren,
dan kan je campagne voeren om in de
feestcommissie te komen. En zo is er
nog veel meer waaraan je kan meedoen.
Wil je meer weten over al deze activi
teiten? Kijk op www.sghaarlem.nl voor
een overzicht. Je vindt daar ook informatie over de jaarlijkse toneel-, poëzieen muziekavonden van de school.
OP REIS
Op het Stedelijk heb je elk jaar de moge
lijkheid om op kamp te gaan. Zo maak je
aan het begin van de brugklas op grote
zeilboten een tocht over het IJsselmeer.
Je slaapt met je klas op de boot in de

haven en gaat langs verschillende dorpjes
aan het water.

veel activiteiten waarbij je leerlingen
uit andere klassen tegenkomt.

Daarna heb je in de tweede klas nog kans
om op wintersportreis te gaan, ga je in de
derde op Ardennenkamp, zal je in de vierde een Europese stad bezoeken, ga je in
de vijfde klas naar Rome of Griekenland
en in de zesde op werkweek.

Wanneer je moeite hebt met een
bepaald vak, het plannen van je huiswerk of het voorbereiden van toetsen,
krijg je zoveel mogelijk extra aandacht
en hulp van je vakdocent of je mentor.
Het is ook mogelijk om tegen een kleine
vergoeding begeleiding te krijgen van
een leerling uit de bovenbouw.

BEGELEIDING
Een nieuwe school is natuurlijk even
wennen, maar je hoeft je weg niet in
je eentje te vinden: je wordt geholpen
door je mentor en enkele leerlingen uit
de bovenbouw. Zij leren je onder andere
hoe je het schoolwerk aan moet pakken.
Daarnaast wordt er veel aandacht besteed
aan de sfeer in de klas en worden er
gezellige uitjes georganiseerd. Je nieuwe
klasgenoten leer je snel beter kennen
op het zeilkamp in september en er zijn

Extra zorg en aandacht is soms ook
nodig voor meer- en hoogbegaafde
leerlingen. Het Stedelijk maakt deel uit
van Euryphoon, een netwerk van vijf
zelfstandige gymnasia, dat zich op
deze begeleiding van hoogbegaafde
leerlingen richt.
Een andere vorm van begeleiding is
er voor ‘onderpresteerders’. Dit zijn

leerlingen die op de basisschool niet
zoveel hoefden te doen om de lesstof
te begrijpen en te onthouden, en op
de middelbare school moeten wennen
aan het maken en leren van huiswerk.
Deze begeleiding, het TOP-traject,
bestaat sinds een paar jaar en heeft
al veel leerlingen geholpen.

KORTOM
een kleine school in het hart van Haarlem
waar iedereen zichzelf kan zijn
met een groot aantal uitdagende vakken
met ieder jaar activiteiten en reizen die
je blik op de wereld verruimen
en begeleiding op maat voor alle
leerlingen

Mijn lievelingsvak is geschiedenis. Je krijgt een idee van het leven
van vroeger en van de verschillen tussen toen en nu. Er wordt
verteld over jagers en boeren in de prehistorie en hoe zij op zoek
moesten naar voedsel, terwijl jij dat gewoon bij de Albert Hein haalt.
Ook zijn er de Egyptenaren met hun mooie geschriften en natuurlijk
de Grieken en de Romeinen. Tenslotte de middeleeuwen: de steden
stinken, er zijn enge ziektes en ook executies. Bij geschiedenis reis
je terug in de tijd.

WELKOM
Het Stedelijk Gymnasium Haarlem is een
kleine gezellige school in het historische
centrum van Haarlem. Het is een school
met een lange traditie - we gaan in de
geschiedenis terug tot 1389- en een open
blik op de wereld. Naast de verplichte
vakken zoals op ieder ander vwo, leer je
de klassieke talen Grieks en Latijn. Verder
organiseren wij nog heel veel andere
activiteiten om jouw kijk op de wereld te
verruimen. In iedere klas is er een school
kamp, we doen veel aan kunst en cultuur
en kinderen met goede cijfers kunnen
zich aanmelden voor extra activiteiten.
Leren is bij ons op school niet alleen
nuttig, maar ook leuk. Het maakt niet uit
wie je bent of waar je vandaan komt, met
een vwo-advies ben je altijd welkom!

EEN KLASSIEKE TRADITIE
Het Stedelijk Gymnasium komt voort uit
de Latijnse School die meer dan zeshon
derd jaar geleden in Haarlem werd opge
richt. Vroeger werd er door de docenten
alleen maar in het Latijn gesproken en
geschreven, maar nu is dat natuurlijk
anders. Een ander verschil: in de begintijd telde de school een beperkt aantal
leerlingen, nu zijn het er ruim achthon
derdvijftig. Misschien lijkt dat je veel,
maar vergeleken met andere middelbare
scholen is dit leerlingenaantal klein.

oudheid zijn toch al vertaald? Dat klopt.
Toch krijgen Grieks en Latijn op het
Stedelijk veel aandacht. Door het leren
van deze talen en het lezen van literatuur
in het origineel, ontwikkel je meer gevoel
voor taal en stijl in het algemeen. Je leert
er goed van nadenken, want het vertalen
en begrijpen van de oude teksten is best
lastig. Door je te verdiepen in de verhalen,
de kunst en het dagelijks bestaan van
onze verre voorouders, zal je bovendien
oog krijgen voor verschillen en overeen
komsten met de wereld waarin wij leven.

Het Stedelijk is een categoraal gymna
sium. Dit betekent dat je hier alleen een
gymnasiumdiploma kunt halen. Je doet
eindexamen in ten minste een van beide
klassieke talen, Grieks en Latijn.

Hein Bierman
waarnemend rector

Waarom moet je deze talen eigenlijk
leren? Alle belangrijke boeken uit de

VEEL VAKKEN
Natuurlijk krijg je op het Stedelijk nog
veel meer vakken dan de klassieke talen.
In de eerste klas begin je al met veertien
verschillende per week:
Nederlands, Engels, Frans, Latijn, wis
kunde, wetenschap & techniek, biologie,
aardrijkskunde, geschiedenis, beeldende

vorming, drama, muziek, lichamelijke
opvoeding en mentorles.
Grieks, Duits en natuurkunde worden vanaf
de tweede aangeboden en in klas drie krijg
je voor het eerst scheikunde en economie.
Welke vakken je in de bovenbouw volgt
en waar je eindexamen in doet, bepaal je
grotendeels zelf, in overleg met je ouders
en de school. Je krijgt dan eerst uitleg over
bovenbouwvakken zoals Spaans, filosofie
en het verzwaarde wiskundeprogramma.
Op het Stedelijk word je uitgedaagd om
extra vakken te kiezen en een pakket sa
men te stellen dat echt bij jou past.
EEN MODERNE SCHOOL
IN EEN MONUMENTAAL PAND
IN HET HART VAN HAARLEM
Het Stedelijk Gymnasium Haarlem heeft
twee schoolgebouwen. Deze monumen
tale panden liggen aan het Prinsenhof

en de Jacobijnestraat, vlakbij de Grote
Markt en het stadhuis. Tussen de
gebouwen in ligt een mooie kruidentuin,
de hortus, die door de leerlingen graag
als schoolplein wordt gebruikt. Omdat
de school niet heel groot is, zal je niet
zo snel verdwalen en zal je de lokalen
snel uit je hoofd weten. Naast de gewone
lokalen heeft de school een aula waar je
in je vrije tijd kunt zitten, een mediatheek,
waar je kunt leren, computerlokalen, een
muzieklokaal, een bandruimte waar je
muziek kan maken en nog veel meer.
VERBREDING
Sommige leerlingen kunnen meer aan dan
het gewone lesprogramma: zij beleven
plezier aan een extra uitdaging. Als je in
de onderbouw goede cijfers haalt, krijg je
de mogelijkheid om ‘verbreding’ te vol
gen. Een deel van het schooljaar mag je
dan twee vaste lesuren per week missen

om een ander vak te volgen, dat normaal
niet aangeboden wordt. Zo kun je bijvoor
beeld een cursus Russisch of Chinees
doen, een eigen kinderboek te schrijven,
of iets leren over sterrenkunde.

Latijn is een heel leuk vak, vooral ook door de docent. Van alle rijtjes
die je moet onthouden, maakt hij raps en de proefwerken gaan over
onze klas: bijna iedereen heeft er een rol in. De docent is heel aardig
en groet je op zijn eigen manier: “Woef”. Bij hem kan ‘woef’ vanalles
betekenen, het hangt van de zinsbouw af. Ook zorgt hij ervoor dat
we nooit huiswerk hebben, want daar is genoeg tijd voor in de les.

Voor onze getalenteerde en gemotiveerde
leerlingen in de bovenbouw zijn er andere
mogelijkheden. Aan de Universiteit van
Leiden worden LAPP-Top en Pre-University
College aangeboden. Meer informatie
over deze programma’s kun je vinden op
de website van de school bij ‘onderwijs’
en ‘verbreding’.

In de tweede klas krijg je Grieks. Je gaat het alfabet leren en lekker
puzzelen. Ook moet je nog wel woordjes leren maar na even stampen
weet je die meestal wel. Heel leuk zijn de verhalen over de goden.
De Grieken geloofden in veel goden dus er valt ook veel te vertellen.
In de vijfde ga je op Rome- of Griekenlandreis. Dan kan je zien hoe
het nu is.

MET JE NEUS UIT DE BOEKEN
Het Stedelijk biedt ook genoeg mogelijk
heden om, zoals onze leerlingen het zelf
omschrijven, ‘meer te doen dan gewoon
naar school gaan.’ Als je bijvoorbeeld
technisch bent, kan je helpen een eigen
duurzame auto te bouwen. Als je het

Als je de musical van groep acht leuk vindt, dan vind je drama hier
op school vast ook superleuk. Je krijgt veel verschillende opdrachtjes. Zo ga je met z’n tweeën een verhaal uit je duim zuigen, je gaat
improviseren en optreden. Ook gaan we naar toneelstukken en kan
je meedoen aan het schooltoneel.

