Dockinga College
Gymnasium
Heb je interesse in talen en culturen en heb je een
vwo+ advies gekregen van de basisschool, dan is het
gymnasium een geschikte opleiding voor jou.
Op het gymnasium leer je de talen Latijn en Grieks en
kom je veel te weten over de geschiedenis en cultuur
van de Grieken en de Romeinen.
Als je Latijn en Grieks hebt gehad, begrijp je andere
talen (zoals bijvoorbeeld Frans, Duits en Engels) beter.
Latijn en Grieks zijn handig bij veel universitaire
studies, vooral bij rechten, geneeskunde en de
talenstudies. Bij het vertalen leer je om heel precies te
redeneren en formuleren, en dat kun je goed gebruiken
bij exacte vakken zoals wiskunde.

!
Welkom

In de beeldende kunst, literatuur, wetgeving en politiek is
de invloed van de Grieken en Romeinen niet weg te
denken. Een klassieke opleiding helpt je bij het begrijpen
daarvan.
Voor de gymnasiumleerlingen worden er allerlei activiteiten georganiseerd. In de onderbouw ga je naar themapark
Archeon of Xanten én naar het Allard Pierson Museum in
Amsterdam.
In de bovenbouw bezoek je het Rijksmuseum van
Oudheden in Leiden en ga je op werkweek naar Rome.
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De gymnasiumleerlingen organiseren ook zelf allerlei
activiteiten. Elk jaar is er een gymnasiumdag: dit is een
dag waarop je geen lessen volgt, maar allerlei leuke
activiteiten doet met gymnasiumleerlingen uit klas 1 t/m
6. Ook worden er lezingen, filmmiddagen en workshops
georganiseerd en doen onze leerlingen mee aan de
jaarlijkse pubquiz en vertaalwedstrijd in Leek.
Wist je dat je ook in een havo/vwo brugklas kunt
beginnen en toch naar het gymnasium kunt? De lessen
Latijn beginnen in periode 3 (vanaf februari). Je volgt
samen met de leerlingen uit de gymnasiumklas de lessen
Latijn en stapt in klas 2 over naar het gymnasium.
Via leerroute DCQ kun je ook gymnasium doen. Je krijgt
dan de lessen Latijn aangeboden vanaf februari en in klas
2 DCQ volg je Latijn en Grieks naast je andere vakken.

