
Agenda, museum, aquaduct, centrum, circus, bioloog, theorie, automaat,  

filosoof, theater, drama, ... ‘Heel veel Nederlandse woorden komen  

eigenlijk uit het Grieks en Latijn. Dat wist ik eerst niet!’  

Aaibaar huisdier

Hardloper 

Stoot zich niet 2x

Dier met opbergplek

Zijn niet zo erg als muskieten

Latijn voor ‘squirl’ (Engels)

Kleurrijk dier

Romeinse gevechtsopstelling

Italiaanse scooter

 
Puzzel je mee?
Veel planten en dieren hebben  

Latijnse namen. Zet de volgende  

Latijnse dierennamen op de  

goede plek in de puzzel:

muscae

leopardus

cangurus

sciurius

papillo

cuniculus

testudo

vespa

asinus 
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Gelukkig leren ontwikkelen

(Anne, 1 vwo+)

Doe mee! 
En maak kans  
op een leuke 

prijs! 

Wanneer je de antwoorden goed hebt  

ingevuld, komt er verticaal een woord uit.  

Stuur je oplossing met je naam en de  

naam van je school uiterlijk 10 februari  

naar info-hzm@gsf.nl 

 WAT ZIEN WE  
 TERUG VAN 
 LATIJN EN GRIEKS? 

Gymnasium:  
een opleiding waar  
je je leven  
lang plezier
van hebt!

 GYMNASIUM 

Je leert snel en logisch nadenken
Je krijgt een brede blik op de wereld van toen en nu
Er is veel ruimte voor eigen vraagstukken
Uitdagende projecten waarbij je veel met elkaar samenwerkt

HET GYMNASIUM OP HUIZERMAAT  
IS MODERN EN UITDAGEND



        

Als je bij ons in een vwo+ of Talentklas zit, kun 

je voor het gymnasium kiezen. Je volgt dan 

de vakken Latijn in klas 1 t/m 3, Grieks in klas 

2 en 3 en daarnaast één van de twee in de 

bovenbouw. 

Bij deze vakken maak je niet alleen door 

middel van projecten kennis met de cultuur, 

geschiedenis en mythologie van de Grieken 

en Romeinen, maar leer je ook Latijnse en 

Griekse teksten lezen en interpreteren. Buiten 

de lessen om worden bovendien regelmatig 

gymnasiumactiviteiten georganiseerd. 

 GYMNASIUM OP 
 HUIZERMAAT 

 LEERLINGEN AAN ‘T WOORD 

‘Een nieuwe  
taal leren is  

superleuk. De  
grammatica  

is net een soort  
puzzelen.’

‘Ik merk nu al bij 
Frans dat het heel 
handig is om ook 
Latijn te hebben.’ 

‘Woordjes leren is soms wel 
saai maar daardoor begrijp 
je de teksten wel veel beter. 
De culturele opdrachten zijn 

echt hartstikke leuk  
en leerzaam.’ 

‘De excursie naar  
Nijmegen was heel  

gezellig en leerzaam.  
We gingen naar het Valkhof-
museum om een archeolo-
gie-workshop te doen, daar 

mochten we werken met 
echte Romeinse scherven!’

Colin, 1 vwo+

Froukje, 1 vwo+

(Kai, 1 vwo+)

(Marie, 1 vwo+)

HOUD JE VAN VERHALEN?

‘Grieks en Latijn  
laten je kijken naar  

de geschiedenis  
op een andere  

manier! ’ 
 

(Mina, 5 vwo)

(Juul, 5 vwo)

‘De onver getelijke Romereis! 
Hier zie je alles terug wat je geleerd hebt!’

Dan is het gymnasium misschien wel wat voor jou. Bij Latijn en 

Grieks leren we de taal zodat we deze verhalen in de les kunnen 

lezen en alle details die verstopt blijven in een vertaling kunnen 

ontdekken met elkaar. Zo bestaat er een Latijns verhaal over 

mannen die in kikkers werden veranderd en alleen nog maar ’sub 

aqua,’ konden zeggen. Dat betekent ‘onder water’, maar door  

alleen naar het Nederlands te kijken mis je wel het allerleukste 

aan dit verhaal… Zeg eens sub aqua, sub aqua, sub aqua snel 

achter elkaar. Hoe klinkt dat? Juist! Als ‘kwaak!’ 

Nu snap je waarom kikkers kwaken en niet blaffen... 

Zo worden verhalen nog leuker!
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