
Waarom worden Grieks en 
Latijn op een middelbare 
school gegeven?
Daar zijn verschillende redenen 
voor. Ten eerste hebben deze 
talen een grote invloed gehad 
op de westerse cultuur. Ze 
kunnen je helpen om het heden 
beter te begrijpen. Je merkt 
ook bij het leren van woordjes 
dat veel woorden van het Latijn 
en Grieks overeenkomen met 
bijvoorbeeld Engels, Frans, 
Italiaans of Spaans. 
Ten tweede is het ontzettend 
leuk om een nieuwe taal te leren 
en vervolgens met die kennis 
mooie teksten uit de oudheid 
te lezen, die tweeduizend 
jaar geleden of langer zijn 
geschreven. 
Ten derde leer je deze talen 
op een andere manier dan de 
andere talen zoals Engels en 
Frans. Je zult zien dat je veel zult 
puzzelen om een tekst goed te 
kunnen vertalen. 

Wat betekent het dat Grieks en 
Latijn ‘dode talen’ zijn? 
‘Dode talen’ zijn talen die nu 
niet meer worden gesproken. 
De Paus twittert wel soms in het 
Latijn, maar omdat hij normaal 
Italiaans spreekt, maakt hij wel 
soms foutjes.   

Wat kun je met Grieks en 
Latijn? 
Grieks en Latijn helpen je om 
een grote kennis op te bouwen 
over talen en culturen. Je maakt 
kennis met veel spannende 
mythen. 
Je kunt daarnaast gemakkelijker 
andere talen leren en je 
leert abstract denken. Het 
belangrijkste is dat je mooie 
teksten in het Grieks en Latijn 
kunt lezen die je bijvoorbeeld 
veel kunnen leren over hoe je 
als mens gelukkig kunt worden. 
Alle belangrijke vragen van het 
leven komen voorbij. 

Moet je er hard voor werken? 
Ja, ik zou zeggen van wel. Je 
moet veel woordjes en rijtjes 
leren. Ook moet je veel oefenen 
met vertalen. Alle slimme en 
enthousiaste leerlingen kunnen 
het leren, maar iedereen moet 
er hard voor werken.  

Wat vind jij het leukst aan  
de vakken? 
Ik vind niet alleen de verhalen 
en mythen leuk, maar het is ook 
echt spannend om een taal te 
leren die anders werkt dan de 
moderne talen. Ik vind het leuk 
om er samen met de leerlingen 
over na te denken wat Grieken 
en Romeinen opschreven en 
wat wij er nu nog mee kunnen 
doen. Soms verbaas ik me over 
de verschillen, maar ook over de 
overeenkomsten.

kom gezellig met je ouders 
kijken of onze school bij jou past!
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Wat betekent gymnasium? 
In de oudheid betekende 
gymnasion een sportschool 
waar naakt werd gesport. Daar 
werden ook lessen gegeven 
zoals Grieks, filosofie en 
wiskunde en zo zijn wij aan de 
naam gekomen. Tegenwoordig 
is een gymnasium een vwo 
voor leerlingen die extra vakken 
willen en het heel leuk vinden 
om talen te leren. De extra talen 
die je krijgt, zijn de Klassieke 
Talen: Grieks en Latijn. Het is 
ontzettend tof om, net als in de 
oudheid, die talen te leren.

Wat vind je zo leuk aan het 4e? 
Leraren en leerlingen gaan op 
een leuke, vriendelijke manier 
met elkaar om. Er heerst een 
goede sfeer. Alle leerlingen 
kunnen zichzelf zijn. We hebben 
een mooi en modern gebouw 
met ruime, lichte lokalen. 

Tegenover ons zit 
Niels Koopman.  
Hij geeft nu voor  
het zesde jaar Grieks  
en Latijn op  
het 4e Gymnasium. 
We stellen hem een 
paar vragen over 
deze talen, twee 
belangrijke vakken 
die bij ons  
op school gegeven  
worden. 
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’Je maakt 
kennis met veel 

spannende 
mythen‘
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WAT MAAKT HET 4E GYMNASIUM 
EEN BIJZONDERE SCHOOL?

Malu  
(docent film en kunst algemeen, filmdocent van het jaar): 

“We bieden het vak film aan in klas 1 tot en met klas 6. Kinderen leren hierdoor 
kritisch te kijken en open te staan voor andere visies. Ook is het denk ik 
waardevol om zelf films van kwaliteit te kunnen maken, in een tijd waarin het 
voor bijna iedereen toegankelijk is om een filmpje te maken. Op die manier kun 
je jezelf onderscheiden.”

Rebecca  
 
(docent natuurkunde en sterrenkunde): 

“Het vak sterrenkunde biedt een 
manier om kennis te maken met de 
natuurwetenschappen. Je kunt je 
verwonderen over de sterrenhemel. 
En die roept zoveel vragen op. 
Bovendien verandert je perspectief. 
Doordat je verder kijkt dan je eigen 
bekende wereld, zie je jezelf als 
onderdeel van het hele universum.”

Jeroen 

(docent wiskunde, rector): 
“Iedereen wordt hier aangesproken 
bij de voornaam, of je nou 
rector bent, medewerker op de 
administratie of docent wiskunde. 
Dat zorgt voor een ontspannen sfeer 
tussen medewerkers en leerlingen. 
Verder vind ik het fijn dat iedereen 
(leerlingen, ouders en medewerkers) 
steeds meedenkt hoe we de school 
nog beter kunnen maken. De school, 
dat zijn we met z’n allen!”

Christiaan  

(docent theater en film,  
mentor klas 1): 

“Het 4e Gymnasium is een 
open school. De waarheid van 
een ander nemen we minstens zo serieus als die 
van onszelf. Dat is één van de redenen dat theater 
bij ons een examenvak is. Bij theater daag ik je 
steeds uit (letterlijk) van perspectief te veranderen. 
Als je toneelspeelt, verplaats je je in verschillende 
mensen, ideeën en situaties. Dat is in het begin 
best spannend. Maar als je eenmaal geleerd hebt 
om voor de klas te staan, gaat er een wereld voor je 
open.” 

Zuko Vermeire 

(leerling 3F)

“Ik zit in de derde klas 
en ben nog steeds blij 
met mijn school. Toen 

ik in groep acht scholen 
ging bezoeken en bij het 

4e binnenkwam, voelde 
ik meteen een fijne sfeer. Die 

fijne sfeer voel ik nog steeds. Het 
4e heeft een mooi gebouw en aardige leerlingen en 
docenten. Ook kun je de lokalen makkelijk vinden en 
kun je in de mediatheek goed werken.” 

Binnen in het 
opblaasbare 
planetarium 
tijdens de les 
sterrenkunde.

Ginger:
“Als techniekclub doen we veel 
voor projecten die op school 
plaatsvinden. Zo zorgen wij 
voor het licht en geluid tijdens 
de muzieksalon, het open 
podium, het schooltoneel, de 
profielwerkstukavond en nog 
heel veel andere dingen. We 
bouwen veel op en af. Normaal 
kun je er pas vanaf klas 3 bij 
omdat het erg ingewikkeld 
is, maar een aantal leerlingen 
mocht er al eerder bij, omdat 
ze zo enthousiast waren. Het is 
heel leuk om te doen, omdat je 
veel moet samenwerken.”

Jona:
“Ik wilde graag bij de debatclub, omdat het me een gezellige 
groep leek en omdat het me leuk leek om samen te werken. 
Soms hebben we losse debatten, wij organiseren bijvoorbeeld 
het debattoernooi voor klas 2, maar vaker nog doen we mee aan 
debatten buiten school. 
Ik vind dit bij het 4e passen, omdat er op verschillende manieren 
wordt nagedacht en op een creatieve manier naar oplossingen 
wordt gezocht. Voor mijzelf is het ook fijn: door gestructureerd 
naar een probleem te kijken, kom ik sneller tot een oplossing.” 

Zee:
“De klimaatclub bestaat nu 
ongeveer anderhalf jaar. 
De club wordt helemaal 
door leerlingen geleid, 
maar we bespreken soms 
wel met de schoolleiding 
onze initiatieven. Zo willen 
we graag afval scheiden op 
school.
We hebben iedere twee weken 
een bijeenkomst, waarin we 
bespreken wat we op school 
kunnen verbeteren. Vorig jaar 
hebben we voor het eerst een 
Groene Woensdag gehad, 
waarbij we iedereen vroegen 
om in het groen op school 
te komen om aandacht te 
vragen voor het klimaat. We 
hebben ongeveer twintig 
actieve leden. Het is leuk dat 
leerlingen uit iedere jaarlaag 
hieraan mee willen doen.”

Ruben:
“In de dj-club kun je leren draaien. Je leert veel over muziek en over 
de opbouw van muziek. Als je van muziek houdt, is dit echt heel 
leuk. De dj-club draait altijd op de schoolfeesten en veel leerlingen 
van de dj-club draaien ook in echte clubs in Amsterdam. We leren 
het elkaar, dus de nieuwe leerlingen leren het van de ouderejaars.”

DEBATCLUB

KLIMAATCLUB

DJ  CLUB

“Ik vind het fijn dat de school 
heel open is voor iedereen. In 
december hadden we Paarse 
Vrijdag, als je dat nodig hebt, 
kun je daardoor gewoon 
geaccepteerd worden. 
Ook vind ik het goed dat je de 
leraren bij de voornaam aan mag 
spreken. Hierdoor durf je sneller 
vragen te stellen. De leraren 

checken sowieso vaak of je 
dingen echt snapt, dus de band is 
heel goed. 
In klas 1 wordt er rekening mee 
gehouden dat je net van de 
basisschool komt. Je gaat dan 
nog wennen in je stamlokaal, 
voordat het allemaal gelijk heel 
serieus en moeilijk wordt.” 

Coco 

 (leerling 2B)

Er zijn vele activiteitenclubs op school, zoals 
de debatclub, de DJ-club, een techniekclub en  
de klimaatclub. 

TECHNIEKCLUB


