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Zelfbewust en wereldwijs:
meer dan zomaar wat 

woorden
Er gebeurt veel tussen je twaalfde en achttiende. Het zijn ontdekkingsjaren. 
Ontdekken wie je bent, wat je belangrijk vindt, wat je kunt en wat je wilt. 
In deze jaren breng je veel tijd door op onze school en daarom ondersteunen 
we je bij Sevenwolden graag in je ontdekkingsreis. Met goed onderwijs, 
vakkundige docenten, prettige gebouwen en een veilige omgeving waar je 
je thuis mag voelen.

Op Sevenwolden leer je veel en bereiden we je voor op je leven na het voort
gezet onderwijs. En dat is meer dan studeren of een baan vinden. Het gaat 
over talenten herkennen, samenwerken, kritisch nadenken, een mening 
vormen, jezelf uitdrukken, creatieve oplossingen vinden en over leren wat 
de samenleving van jou verwacht en jij van de samenleving mag verwachten.

Dus op welk niveau je ook onderwijs volgt en op welke locatie je ook bent, 
wij zijn meer dan zomaar een school. Het is de plek waar jij kunt worden wat 
al in je zit en wat je later nodig hebt. Sevenwolden geeft je de beste basis voor 
je toekomst. Zelfbewust en wereldwijs.

Binnen OSG Sevenwolden is het mogelijk om 
een gymnasium diploma te halen. Hoe dat 
gaat, wat er binnen de school gebeurt en wat 
de plus punten zijn, leggen we hier in uit.

Lespraktijk
De betere en gemotiveerde vwo -leerling kan al 
vanaf de eerste klas starten in de gymnasium
onderbouw. Er zijn verschillen met de gewone 
vwostroom. Hoe ziet dat er dan uit? 
De gymnasiumleerlingen:
• krijgen vanaf de eerste klas Latijn;
• gaan dieper op lesstof in waarbij de   
 vraagstelling meer complex is, het 
 leerklimaat is duidelijk ‘uitdagender’;
• krijgen Cambridge Engels.

In de tweede klas komt het vak Grieks 
erbij. Ook in de derde klas heeft de 
gymnasiumleerling Latijn en Grieks.

Binnen het AVO Plus werken we met mixed 
learning, dit betekent dat we zowel gebruiken 
maken van boeken als digitale methoden (iPad). 

De iPad kun je via school bestellen. Zie onze 
website voor meer info.

Net zoals de leerlingen van havo en vwo, 
kiezen de gymnasiumleerlingen aan het eind 
van het derde leerjaar voor de tweede fase. 
Dat betekent dat ze voor de bovenbouw een 
samenhangend vakkenpakket kiezen. Dit 
zogenaamde profiel moet de doorstroming 
naar een bepaalde vervolgopleiding 
vergemakkelijken. De gymnasiumleerling 
kiest naast elk profiel ook Latijn en/of Grieks. 
Bovendien wordt in klas vier KCV (Klassieke 
Culturele Vorming) aan het vakkenpakket 
toegevoegd. In deze lessen wordt veel 
aandacht besteed aan de invloed van de 
klassieke oudheid op de ontwikkeling van 
de westerse literatuur, cultuur, schilder- en 
beeldhouwkunst. Uiteraard is het einddoel 
dat leerlingen eindexamen Latijn en/of Grieks 
doen en daarmee hun gymnasiumdiploma 
halen. 
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Met een gymnasiumopleiding krijgen 
leerlingen een bredere kijk op de wereld. 
De ontwikkeling van de wetenschap, kunst, 
literatuur, wetgeving en politiek zijn 
onderwerp van teksten, discussies en 
vorming. Bij veel universitaire studies is 
kennis van de klassieke talen en de cultuur 
daaromheen erg nuttig. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor geneeskunde, rechten, 
geschiedenis, kunststudies en talenstudies. 
Op het gymnasium krijg je inzicht in vele 
werelden. In de wereld van de klassieken, 
maar ook in de moderne wereld van nieuwe 
inzichten en de steeds veranderende 
technologische wereld. 

Gymnasium activiteiten 
Klassieke vorming vindt niet alleen plaats 
door bestudering van Latijnse en Griekse 
literatuur, maar ook door culturele excursies 
en door deel te nemen aan projecten. 
We noemen enkele voorbeelden van wat 
er in de afgelopen jaren is gedaan.

Excursies
Elk jaar vinden er in de gymnasiumstroom 
speciale uitstapjes plaats. Voor de onderbouw 
zijn dat excursies naar het archeologisch 
themapark Archeon en het archeologisch park 
in Xanten. De vierde klassers gaan ieder jaar 
naar Trier en de vijfde klassers naar Rome.

Het volgen van de vakken Latijn en Grieks 
is speciaal, maar dat alléén geeft geen 
meerwaarde aan deze vorm van onderwijs. 
Het zijn de andere extra’s die maken dat het 
gymnasiumonderwijs verder gaat dan waar 
de lessen ophouden. 

School komt van het Griekse woord ‘schole’, 
dat vrije ruimte betekent. Voor ons betekent 
dat de ruimte van iedere leerling om op zoek 
te gaan naar de uitdaging in zichzelf; het 
ervaren van het ‘Eurekagevoel’ van je eigen 
denkkracht en je eigen talenten. De klassieke 
vorming biedt metaforen, verhalen, vragen 
en dilemma’s die de mensheid al eeuwen 
bezighouden. Ook biedt ze werkwijzen die ons 
helpen bij ons denken en handelen. Leerlingen 
worden getraind om logisch te redeneren, 
te analyseren en te formuleren. Leerlingen 
leren dit aan de hand van Griekse en Latijnse 
teksten van dichters, filosofen, redenaars en 
geschiedschrijvers.

Kennis van het Grieks en Latijn maakt het 
begrijpen van Nederlands en andere talen als 
Frans, Engels en Duits gemakkelijker. Dit komt 
omdat er bij de klassieke talen op een speciale 
manier naar de taal en grammatica wordt 
gekeken.
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Projecten
De docenten van het onderbouwteam AVO 
Plus op locatie Fedde Schurer organiseren 
verschillende projecten. In de eerste en 
tweede klas worden vakoverstijgende 
projecten gehouden, bijvoorbeeld de 
projecten ‘Duurzaamheid, ‘Geloof je dat?’ en 
‘Droomland’. Leerlingen houden presentaties 
over belangrijke personen of helden die in 
de geschiedenis iets voor dat vak hebben 
betekend.

Het team
Het gymnasium onderwijs is onderdeel van het 
onderbouwteam AVO Plus op de locatie Fedde 
Schurer van OSG Sevenwolden. In het team 
worden alle onderwijskundige ontwikkelingen 
en de vorderingen van leerlingen regelmatig 
in teamverband besproken. Niet alleen de 
ontwikkeling van kennis wordt gevolgd; ook 
de sociaalemotionele ontwikkeling krijgt veel 
aandacht.
We streven naar een veilig schoolklimaat in 
de klas. Ook is veel aandacht voor de sociale 
context. 

Voor meer informatie kunt u altijd 
contact opnemen met de school:

Sevenwolden Fedde Schurer
Schans 100, 8441 AE Heerenveen 
T(0513) 657 310
fs@sevenwolden.nl

www.sevenwolden.nl

Open Huis Sevenwolden Fedde Schurer 
(gymnasium) donderdag 3 februari 2022 

Proeflessen:
3, 7 en 9 februari 2022 
 Gymnasium
 AVO Plus
 SportLifeStyle

Opgave via de website onder 
het kopje ‘Zit jij in groep 8?’ 
of scan de QR-code.

Meer weten?

Het kan zijn dat we het Open Huis door corona-
maatregelen moeten aanpassen of verplaatsen. 
Houd onze website daarom goed in de gaten!
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SEVENWOLDEN 
Postbus 592
8440 AN Heerenveen
T 0513 657 385
www.sevenwolden.nl

https://peperenpekel.nl

