Gymnasium
op het Boni

Een uitdagende en
succesvolle schooltijd

Wat doe je op het
gymnasium?
Als gymnasiast volg je naast de reguliere vakken ook de talen Latijn vanaf de
1e klas en Grieks vanaf de 2e klas. Deze talen waren duizenden jaren lang de
belangrijkste talen in Europa. In die tijd zijn er ontzettend veel interessante
boeken geschreven in het Grieks en Latijn, en daar gaan we uit lezen. Je
leert ook veel over de cultuur, kunst en geschiedenis van de Romeinen en de
Grieken.
Daarnaast word je op het gymnasium gestimuleerd om anders te denken.
We dagen je uit kritisch, creatief en oplossingsgericht te werken. Deze
aanpak komt terug in alle vakken die je volgt

Uitdaging & grote vraagstukken
Op het gymnasium word je uitgedaagd om grote vraagstukken op een
creatieve manier op te lossen. Zoals: hoe zullen wij in de toekomst op een
milieubewuste manier reizen? De docent geeft je geen stappenplan, maar
begeleidt jou en je klasgenoten om zelf de oplossing te vinden. Hierdoor leer
je om zelfstandig en oplossingsgericht te werken.
Daarnaast kun je op het Boni ook allerlei extra activiteiten kiezen om jezelf
uit te dagen. Bijvoorbeeld LEGO Mindstorms, toneel, kunst, muziek,
robotica, 3D printen en nog veel meer.

De Klassieken zijn overal!
Zonder dat je het zelf misschien door hebt, kom je
elke dag in aanraking met de klassieke talen
(Grieks en Latijn) en klassieke cultuur. Veel
hedendaagse woorden stammen af van het
Latijn, zoals viaduct, televisie en filosofie. Ook bij
Engels, Duits en Frans kun je veel woorden en
begrippen herleiden tot het Latijn. Door kennis
van het Latijn en Grieks zie je verbanden tussen
de oude talen en de moderne talen. Ook de
vaardigheden die je aanleert bij Latijn en Grieks
komen van pas, denk aan begrijpend lezen en
analytisch lezen.
Door het lezen van Griekse en Latijnse verhalen
leer je de cultuur van de oudheid beter begrijpen.
Hoe zagen Grieken en Romeinen de wereld en wat
vertellen hun verhalen ons? Welke van hun
gewoontes kennen wij nog steeds? En wat deden
de Romeinen op het Domplein in Utrecht?

tele = ver
skopein = kijken
Wat kun je met een telescoop?

Puzzelen met
woorden

astra = sterren
nautes = zeeman
Wat is een astronaut?
orthos = recht
odontes = tanden
Wat doet een orthodontist?

Projecten met andere vakken
& Excursies

Op het Boni wordt bij veel vakken de link gelegd met de klassieke talen en
cultuur. Leuke activiteiten waarin we de overlap tussen de vakken zichtbaar
maken, komen in alle jaarlagen voor. Denk hierbij aan een projectdag Frans
en Latijn, een projectdag over Griekse tragedies en een lessenserie over de
Klassieken als inspiratiebron voor schilder- en beeldhouwkunst door de
eeuwen heen.
De Grieken en Romeinen kom je nog steeds overal tegen. We gaan naar hen
op zoek door excursies naar onder meer het Archeon, Xanten en Nijmegen.
In het examenjaar ga je met alle gymnasiumleerlingen van jouw jaar naar
Rome.

Samen in een prettige sfeer
Het Boni is een scholengemeenschap waar iedereen welkom is. Naast het
gymnasium hebben we een atheneum- en een havo-afdeling. Kenmerkend
bij ons op school is de ‘Boni-sfeer’. Die sfeer is open en positief: er is ruimte
voor ieders eigenheid. Leerlingen merken dit ook in de klas. De eerste drie
jaar blijf je op het gymnasium met je klasgenoten bij elkaar, zo leer je elkaar
goed kennen.

Het Boni is een heel leuke,
gezellige school. De sfeer heeft
mij direct aangesproken.
Waarom ik voor het gymnasium
heb gekozen? Omdat ik het leuk
vind om veel nieuwe dingen en
de klassikale talen te leren.
- Jildou, 1-gym

Ik heb vanwege de goede naam
en de leuke verhalen voor het
Boni gekozen. En ik ben blij met
mijn keuze. En waarom dan
gymnasium? Ik heb een
uitdaging nodig en vind ook de
klassikale talen en culturen heel
interessant.
- Raaf, 1-gym

Gymnasium op het Boni;
iets voor jou?
Als je:
• snel en gemakkelijk leert
• houdt van verhalen en lezen
• geïnteresseerd bent in geschiedenis en in andere volkeren
• graag kritisch, creatief en probleemoplossend denkt
• houdt van uitdaging
• houdt van ingewikkelde vraagstukken
... dan is het gymnasium op het Boni echt iets voor jou!

www.boni.nl

