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STEDELIJK GYMNASIUM SCHIEDAM

Kleinschalige plek 
voor grootse denkers.



Welkom op het Stedelijk!
Fijn dat je belangstelling hebt voor het Stedelijk Gymnasium Schiedam. Een bijzondere school! De school moet jou ráken, 
vinden wij. Want we willen je boeien, uitdagen en motiveren. Om dit te bereiken, geven we onderwijs van hoge kwaliteit.
 
Op het Stedelijk Gymnasium kennen we elkaar en is er een prettige sfeer om in te leren. We stimuleren je om jouw talenten te 
ontdekken en te ontwikkelen. Dat betekent persoonlijke aandacht voor jou. Je ontmoet gelijkgestemden, die elkaar helpen en 
inspireren. Ook is het een plek waar iedereen zichzelf kan zijn. Door die ruimte en vrijheid kun je snel nieuwe vrienden maken.
 
Met ongeveer 600 leerlingen zijn we relatief een kleine school, maar ook groot genoeg om je te laten kiezen uit verschillende 
profielen en allerlei culturele, sportieve en vakoverstijgende activiteiten. Kom kijken! 
Het Stedelijk Gymnasium Schiedam is die plek waar je misschien altijd al naar op zoek was!
 
Een school met traditie  
Onze school is een gymnasium met een eeuwenoude traditie. Al in 1346 wordt in de archieven voor het eerst melding gemaakt 
van een stadsschool. In 1589 werd deze school officieel een Latijnse School. Bijna driehonderd jaar later – in 1879 – kreeg 
de school de huidige naam: het Stedelijk Gymnasium Schiedam. Als één van de oudste scholen zijn we nu gehuisvest in een 
sfeervol, modern gebouw. Van alle gemakken voorzien!

Erbij horen, 
omdat iedereen anders is.



Gymnasiaal onderwijs
Wist je dat vroeger het onderwijs op de gymnasia in het Latijn werd gegeven? Dat doen we nu niet meer. Wel krijgen alle 
leerlingen Latijn en Grieks in de onderbouw. En elke leerling doet ten minste in één van deze twee talen eindexamen.
 
Grieks en Latijn worden ook wel ‘dode talen’ genoemd, omdat ze niet meer actief worden gebruikt. Maar de cultuur van de oude 
Grieken en Romeinen is nog springlevend in het Europa van nu! Zelfs het woord ‘Europa’ is Grieks. Door kennis te maken met 
de verhalen, de taal en cultuur van onze verre voorouders, krijg je oog voor overeenkomsten en verschillen tussen toen en nu 
en kun je ook meer begrijpen van de huidige tijd. Van architectuur tot Olympische spelen. Van alpha tot omega.
 
Om die verhalen uit het Grieks en Latijn te ontcijferen heb je flink wat doorzettingsvermogen en precisie nodig: eigenschappen 
die later ook heel belangrijk zijn, als je gaat studeren en werken. De mensen die bepalen wie toegelaten wordt tot een 
vervolgopleiding of een baan, weten dat je die discipline en nauwkeurigheid hier op school al getraind hebt. Alleen al daarom 
biedt een gymnasiumdiploma prachtige kansen voor de toekomst.

Begaafdheidsprofielschool
Onze school is gecertificeerd als begaafdheidsprofielschool. Begaafdheidsprofielscholen vormen een landelijk netwerk van 
scholen met bijzondere expertise op het gebied van de begeleiding van meer en hoogbegaafde leerlingen. Deze leerlingen 
volgen samen met de andere leerlingen het lesprogramma en krijgen de mogelijkheid om extra te verdiepen, te compacten en 
te verrijken door uiteenlopende individuele maatwerktrajecten
 
In klas 1 maken alle leerlingen de CBO-test, een test van het centrum voor Begaafdheidsonderzoek. De uitslag van de test helpt 
om te ontdekken wat jouw sterke en minder sterke punten zijn. Zo kunnen we jou nog beter begeleiden.
 
Wij kijken naar heel veel dingen, zoals leervermogen, inzicht, studievaardigheden, kennis, creativiteit, motivatie en nog veel meer. 
Soms word je hierna uitgenodigd voor een speciaal programma, bijvoorbeeld faalangstreductietraining of Project Plus en de A-kaart.

Samen ontdekken, onderzoeken 
en experimenteren...



Aan de slag in de eerste klas
Op het Stedelijk Gymnasium duren de lessen 90 minuten. Dat heeft veel voordelen! Zo is er tijd voor diepgang en concentratie. 
Ook heeft jouw docent meer tijd voor persoonlijke aandacht, leer je goed plannen en je eigen tijd voor je huiswerk in te delen.
 
Je hebt maximaal vier vakken per dag. Dat maakt je schooldag overzichtelijk. In de eerste klas maak je kennis met nieuwe 
vakken en je krijgt een aantal vakken die je al kent, maar nu op een hoger niveau.

Begeleiding door een mentor en een lentor
Alle leerlingen hebben een mentor, een docent, die extra aandacht geeft aan jou en aan je klas. Iemand die vraagt hoe het 
met je gaat en die je cijfers in de gaten houdt. De mentor staat ook dicht bij de ouders. Hij is de spil in het contact tussen 
leerlingen, ouders en school.
Ook krijg je in de eerste klas een lentor: een leerling uit de bovenbouw die de mentor helpt. Zo krijg je schooltips van ‘insiders’ 
en leer je ook de bovenbouwers kennen. En, zo voel je je snel bij ons thuis!
 
Huiswerkbegeleiding en bijlessen
Op het Stedelijk Gymnasium wordt dagelijks huiswerkbegeleiding en bijlessen gegeven door medewerkers van Lector 
Studiebegeleiding, een zelfstandig huiswerkinstituut, dat huiswerkbegeleiding aanbiedt aan leerlingen die extra ondersteuning 
kunnen gebruiken bij het plannen, maken en leren van huiswerk.

Over de grenzen. Op reis!
Excursies en internationale reizen
Activiteiten buiten school zoals museumbezoeken en theatervoorstellingen maken deel uit van het onderwijsprogramma. Alle 
klassen, behalve klas 6, hebben een meerdaagse excursie.

In klas 1 en 2 bieden we je een uitdagend programma op de kennismakingsweek en het survivalkamp. In klas 3 en 4 wordt 
in Engeland, Frankrijk of Duitsland kennisgemaakt met de cultuur. En de reis naar Rome en Florence in klas 5 is natuurlijk het 
hoogtepunt van je schoolleven op het Stedelijk. 

Ruim een week word je rondgeleid door je docenten die je alles kunnen vertellen over het klassieke en moderne leven in Italië. 
En samen met je vrienden maak je deze onvergetelijke reis.

Klassieke culturen 
en nieuwe vrienden.



Goed onderwijs daagt je uit!

Ontdek de extra’s!
Wanneer je alleen al door de school loopt, zie je dat we veel aandacht besteden aan extra activiteiten: aan toneel, aan 
techniek, aan muziek, aan zelf creëren en aan sport. Je ziet overal leerlingen zelfstandig of in groepjes aan de slag.
We bieden je veel extra mogelijkheden om te ontdekken en te onderzoeken. Je krijgt alle ruimte je talenten te 
ontwikkelen en te doen waar je goed in bent!

Nieuwsgierig naar wat er allemaal is?
Olympiades. Je kunt meedoen met landelijke wedstrijden voor verschillende vakken, zoals wiskunde, biologie, scheikunde 
en klassieke talen.
 
Aureus Bèta. Onder deze Latijnse naam (‘Gouden Bèta’) doen leerlingen uit verschillende leerjaren mee met techniekwedstrijden, 
samen met docenten. Bijvoorbeeld de Lego League, roboticawedstrijden of de Shell Eco-Marathon.
 
Optreden op het podium! Ons toneel en de repetitieruimte worden volop gebruikt. Bijvoorbeeld voor onze benefietavonden, 
het docentencabaret, de schoolband, de kerstshow, debatten, dans, film en nog veel meer! Of help je mee met de Crew?
 
Talen leren op hoog niveau. We bieden je de mogelijkheid om talen te leren niet alleen op vwo-niveau, maar ook op internationaal 
niveau. Je krijgt hiervoor een extra diploma. Vanaf de eerste klas kun je al Cambridge Engels volgen. Vanaf de tweede klas kun 
je ook extra certificaten halen voor Duits (Goethe) en Frans (DELF).
 
Addidi. Als je in de onderbouw zit, kun je bijles krijgen van bovenbouwleerlingen via het zogenaamde Addidi-project. De naam is 
afgeleid van de beginletters van het Latijnse adiuvant discipuli discipulos (‘leerlingen helpen leerlingen’). De bovenbouwleerlingen 
vinden het leuk om jou te helpen en voor hen is het ook een maatschappelijke stage. Zo leren we van elkaar.
 
Altijd iets te doen …
Tel bij al deze extra’s nog de sportdagen, het schoolfeest, deelname aan de wereldwijde Kangoeroe wiskundewedstrijd en 
excursies op, en je begrijpt het: op deze school is altijd iets te doen, te ontdekken en te leren!



Meelopen leerlingen groep 8
Maandag 14 december 2020
Woensdag 16 december 2020
Dinsdag 9 februari 2021
Maandag 15 februari 2021
Woensdag 17 februari 2021
Donderdag 18 februari 2021

Informatieavond ouders groep 8
Woensdag 13 januari 2021 19.30 uur - 21.00 uur
  

Open Huis
Woensdag 20 januari 2021   15.30 uur - 21.00 uur 

Inschrijfweek
Woensdag 24 maart 2021 13.00 uur - 17.00 uur
Donderdag 25 maart 2021 15.00 uur - 17.00 uur 
 19.00 uur - 21.00 uur
Vrijdag 26 maart 2021 15.00 uur - 17.00 uur
Zaterdag 27 maart 2021 10.00 uur - 12.00 uur

Valeriusstraat 31
3122 AM Schiedam

t: 010 2 470 468
e: info@stgs.nl

w: www.stgs.nl
Volg ons op

Welkom thuis.


