
In augustus 2017 start er een nieuwe opleiding 
aan SG Were Di in Valkenswaard: Het Nieuwe 
Gymnasium. Dat is zoals het voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs (vwo) van andere 
scholen, maar dan méér. Het is zoiets als het 
bekende gymnasium, maar dan anders. 
Ieder die zich aangetrokken voelt en die van de 
basisschool een vwo-advies gekregen heeft, is 
welkom.

expeditie gymnasium

het nieuwe 
gymnasium

Vakken HNG Lessen per week

Klas 1 Klas 2 Klas 3

Nederlands 2 2 2

Latijn+KV 2 2 3

Grieks 0 3 3

Frans 2 2 2

Duits 0 2,5 2

Engels 3 2 2

Spaans 1 2 2

economie 0 0 1

aardrijkskunde 2 1,5 2

geschiedenis 1,5 2 2

wiskunde 3,5 2,5 3

natuurkunde 0 0 2

scheikunde 0 0 1,5

science 2 2 0

biologie 2 2 0

muziek 1 1 0

tekenen 1 1 0

handvaardigheid 1 1 0

ckv 0 0 2

drama 1 0 0

filosofie 0 0 1

S&B 3 2 2

levensbeschouwing 1 0 0

mentoraat 1 1 1

Expansio 3 3 3

totaal 33 34,5 34,5

In klas 3 kiest de leerling 2 vakken uit de 3: 
Spaans, Duits, Frans.

Vragen kun je stellen via 
ikwilgraagweten@sgweredi.nl

meer 
weten?

Ik zou wel eens willen weten

Is er leven buiten de aarde?

 Kan ik een game maken?

Hoe ziet ons leven er over 20 jaar uit? 
  Waren er ridders in mijn familie?

Hoe kun je die plastic soep opruimen?
 

 Wat als straks de olie op is?

Scholengemeenschap Were Di
Merendreef 1 Valkenswaard
Postbus 256
5550 AG  Valkenswaard

T 040 - 207 47 00
E  info@sgweredi.nl

weredi.nl

scholengemeenschap voor 
vmbo / havo / atheneum / gymnasium



Minder en meer
Veel leerlingen met een vwo-advies hebben een brede 
belangstelling en houden ervan om dingen te leren, uit 
te zoeken en te ondervinden. Dat weten we. Misschien 
ben jij zo iemand?
En ze willen opschieten, dat weten we ook. Soms gaat 
het op school voor hen te langzaam; ze begrijpen het in 
wat minder tijd en met minder herhalingsoefeningen 
ook wel. Ook dat herken je misschien wel.
Daarom hebben we voor Het Nieuwe Gymnasium het 
aantal lesuren in veel schoolvakken een beetje 
verminderd; 2 in plaats van 3 wekelijkse lessen 
Nederlands, om maar een voorbeeld te geven. 
Zodoende hebben we tijd over die we gebruiken om 
andere dingen te doen; we geven nieuwe schoolvakken 
en we geven anders onderwijs.
Nieuwe schoolvakken zijn Spaans (vanaf klas 1) en 
filosofie (vanaf klas 3). In Spaans kun je daarna ook 
eindexamen doen. Je krijgt ook een heel jaar drama: zelf 
toneelspelen en toneelstukken bekijken.
Bij Expansio (in klas 1, 2 en 3) pakken we het onderwijs 
op een andere manier aan, we gaan de leerlingen nog 
meer uitdagen. Je gaat aan het werk met pittige, 
vakoverstijgende opdrachten en je leert in de loop van 
de jaren zelf onderzoeksvragen te stellen én te beant-
woorden.

Ga je mee?
Als je er zin in hebt, kun je in augustus 2017 met ons 
mee op expeditie gaan. Het gaat een echte onderzoeks-
tocht worden, voor jou, voor de docenten, voor de 
school. Beslist geen rondje om de kerk! Je gaat je 
kennis verbreden: je hebt veel vakken, veel afwisseling. 
Je gaat je kennis verdiepen: op allerlei gebieden, ook 
buiten de schoolvakken, doe je kennis op.  

Voorbeeldrooster van HNG klas 1

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

1 wiskunde Engels levensbeschouwing wiskunde geschiedenis

2 Nederlands geschiedenis tekenen Frans klassieke vorming

3 biologie Frans Expansio Engels aardrijkskunde

4 wiskunde science

5 Latijn sport & bewegen Engels

6 handvaardigheid Spaans muziek drama

7 mentoruur Nederlands sport & bewegen

8

Expansio (Latijn voor: uitbreiding, ontwikkeling)

Je komt bij elkaar om een dagdeel (3 lessen van 
50 minuten) aan een bepaald onderwerp te werken.

In het begin zijn die onderwerpen tamelijk gestructu-
reerd en door de docenten ‘voorgekookt’. Je krijgt in de 
loop van het jaar steeds meer de gelegenheid zelf te 
sturen wat je wil onderzoeken, weten of doen.

Expansio is iets anders dan een vakles. Bij Expansio 
wordt vakoverstijgend gewerkt en wordt de samenhang 
van vakken zichtbaar. Je ervaart dat onderwerpen van 
verschillende kanten benaderd kunnen worden, en vaak 
zelfs: moeten worden. 
In het leven buiten de school zit op een probleem 
immers ook nooit een etiketje met de naam van het 
schoolvak waar de oplossing gevonden moet worden. 

Je went eraan om onderzoek te doen voordat je een 
oplossing ontwerpt. In de wereld van wetenschap en 
techniek is dat allemaal heel gebruikelijk.

Tijdens de Expansio werk je aan een portfolio, een map 
vol met alle bijzondere dingen die je gedaan hebt. 
Na het eindexamen kun je laten zien dat Het Nieuwe 
Gymnasium inderdaad méér biedt.

Buitenschools leren
Veel kennis doe je op buiten de 
school, in de maatschappij. 
Museumbezoek, excursies, lezingen 
en gastlessen van deskundigen 
buiten school horen er bij!

woensdag donderdag vrijdagwoensdag

Denk met ons mee!
Bij een expeditie is iedereen verantwoordelijk voor het 
goede resultaat. Daarom hebben we gedurende de hele 
opleiding je adviezen, je mening, je ervaringen nodig.  
We evalueren dus regelmatig met elkaar  of we op de 
goede weg zijn.

Waarom Latijn, Grieks en 
klassieke vorming?
Latijn en Grieks zijn de talen die in het oude 
Rome en het klassieke Griekenland 
gesproken werden; twee supermachten die 
destijds, in hun bloeitijd, een beslissende 
invloed hadden op West-Europa, Noord-
Afrika en het Midden-Oosten.

En nog steeds zien we in de politiek, in de 
beeldende kunst, in architectuur, in steden-
bouw, literatuur en de talen de sporen die 
Rome en Athene hebben achtergelaten. 
Verdieping in de klassieke cultuur is dus ook 
een verdieping in de eigen cultuur. Je begrijpt 
de wereld om je heen een stukje beter.

Bovendien leer je door Latijn en Grieks goed 
lezen en formuleren. Dat is heel belangrijk 
 in onze wereld die bol staat van de 
communicatie.

Denk met ons mee!
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