
Gymnasium
TTO

Good for now and later

Aanmelden? 
Om je aan te melden voor het Gymnasium-TTO moet je 
een VWO-advies hebben waarbij je CITO-score minimaal 
545 moet zijn. 

Daarnaast voeren wij eind mei een toelatingsgesprek met 
je. In dit gesprek vragen wij naar je kennis op het gebied 
van Engels, maar ook naar je belangstelling voor andere 
culturen. 

In het bijzonder zullen we bij dat laatste vragen naar je be-
langstelling voor Grieks en Latijn en de klassieke cultuur. 
Je motivatie daarvoor is dus heel belangrijk.

Na dit gesprek laten wij je weten of je bent toegelaten tot 
het Gymnasium-TTO.

Utrechtseweg 228 • 3818 ET Amersfoort
Telefoon: (033) 422 64 00 • email: secr.vla@vanlodenstein.nl

Nog vragen?
Zijn er na lezing van deze folder over Gymnasium-TTO 
nog vragen, bel of mail dan gerust met één van de 
onderstaande personen:

drs. P.E.B. van Ojen, teammanager VWO leerjaar 1-3
telefoon: (033) 422 64 00
e-mail: OnP@vanlodenstein.nl
 
drs. R. Meijer, teammanager VWO leerjaar 4-6
telefoon: (033) 422 64 00
e-mail: Mei@vanlodenstein.nl

mw. H.H. van der Welle-Vogelaar, coördinator TTO
telefoon: (033) 422 64 00
e-mail: Wl@vanlodenstein.nl

drs. H. van Grol, coördinator Gymnasium
telefoon: (033) 422 64 00
e-mail: GrH@vanlodenstein.nl 
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Amersfoort
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Gymnasium, iets voor jou? 
Wat hebben het vak biologie, het werk van 
een chirurg en een politieke partij met elkaar 
te maken? Op het eerste gezicht niet zoveel. 
Toch hebben ze één ding gemeenschappelijk: 
de woorden ‘biologie’, ‘chirurg’, ‘politiek’ en 
‘partij’ zijn allemaal afkomstig uit het Grieks 
of het Latijn. Deze klassieke talen staan cen-
traal op het gymnasium.

Houd je van talen? Zoek je graag uit hoe iets 
werkt? Ben je leergierig? Heb je plezier in lezen? 
Vind je leren leuk en haal je ook hoge cijfers? 
Ga je ervoor als je iets wilt bereiken? Dan is het 
gymnasium voor jou een mooie opleiding.

Latijn en Grieks
Op het gymnasium krijg je Latijn vanaf klas 
1; in klas 2 komt Grieks erbij.

Je zult dan ontdekken dat
n heel veel woorden in onze taal uit het Latijn of Grieks 

komen;
n kennis van de Latijnse grammatica je helpt bij het leren 

van de moderne talen;
n wij in Europa veel van de Romeinen en Grieken overgeno-

men hebben, bijvoorbeeld in de rechtspraak, de politiek 
en de natuurwetenschappen;

n kennis van Latijn en Grieks je helpt de betekenis van veel 
woorden en vaktermen bij verschillende schoolvakken te 
snappen.

Heel waardevol is ook dat 
je aan het eind van klas 3 al 
gedeelten uit het Nieuwe Testament in het Grieks kunt 
lezen. Dan hoor je als het ware de evangelisten en apostelen 
zelf de grote werken van God vertellen!

Leren is analyseren en nadenken 
Doordat Latijn en Grieks best moeilijke talen zijn, doen ze 
een beroep op je vermogen tot nadenken en analyseren. 

Zo krijg je op het gymnasium, als voorbereiding op een 
studie aan de universiteit, een onderzoekende houding 
aangeleerd.
Je ontwikkelt kritisch denkvermogen, omdat moeilijke 
Griekse en Latijnse teksten je dwingen heel precies en 
nauwkeurig te lezen.
De manier waarop je leert deze teksten te vertalen, helpt je 
ook bij andere schoolvakken en in het dagelijkse leven om 
heel precies uit te zoeken wat je wilt weten.
 

in het wetenschappelijk onderwijs
Engels is de moedertaal van 350 miljoen mensen

TTO
Op het gymnasium krijg je ongeveer de helft van de lessen 
in het Engels. Voor deze vakken krijg je ook Engelstalige 
studieboeken. 
Dit tweetalig onderwijs (TTO) is voor jou belangrijk, 
omdat je zult merken dat Engels ook bij vervolgopleidingen 
steeds meer de voertaal is geworden. Door op het gymna-
sium TTO te volgen bereid je je hierop optimaal voor. 

In de TTO-lessen wordt ook uitgebreid aandacht besteed 
aan Europese en internationale ontwikkelingen, iets wat 
jouw voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs alleen 
maar zal verbeteren.

Na drie jaar sluit je het TTO-gedeelte van de gymnasium-
opleiding af met een officieel, internationaal erkend examen 
in het vak Engels. 

De beste voorbereiding voor een studie


