Intermezzo

Omdat we ‘verstand van verstand’ hebben,
zijn we in 2016 met Intermezzo gestart: een
tussenjaar voor kinderen die klaar zijn op de
basisschool, maar nog niet klaar zijn voor de
middelbare school.
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Klassiek

Natuurlijk leer je veel over de
oude Romeinen en Grieken.
In klas 1 krijg je direct al Latijn én Grieks. Je zult steeds
opnieuw ontdekken dat onze
wereld veel ideeën, verhalen
en woorden van de Romeinen
en Grieken heeft overgenomen. Wist je dat Nijmegen door
de Romeinen gesticht is? Dat
het Champions League voetbaltoernooi van de Grieken is
overgenomen? Tegelijkertijd
zul je merken dat er de laatste
paar duizend jaar ook erg veel
is veranderd.

Science

Met enige regelmaat
verandert er wel iets bij
ons
op school. In klas 1 en
2 én in Intermezzo vo
lgen
de leerlingen het vak
Science, een vak waar
bij
je
vooral zelf allerlei tech
nische en wetenschap
pelijke
vragen mag onderzoek
en en ontdekken.
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Na de zomervakantie
ga je
naar een nieuwe scho
ol en
kom je in een nieuwe
klas
met maar een paar be
kende
gezichten. Spannend
hoor!
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en passies bij je nieuw
e
klasgenoten. Hier zit
ik goed,
zul je al snel merken.
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Introductie

Tijdens de introductieweek leer
je
je klasgenoten en de school goe
d
kennen. Je klas blijft drie jaar lan
g bij
elkaar en ook je mentor zal deze
jaren
vaak met de klas meegaan. Als het
blijft
‘klikken’, worden jullie een hecht
team!
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Als je op he
t Stedelijk G
ym wordt
aangenome
n, dan gaan
we ervan
uit dat je he
t ook kunt. W
e
doen er
alles aan om
je zo goed m
ogelijk
te helpen, w
ant we vind
e
n
het
belangrijk d
at je het naa
r je zin
hebt op sch
ool!

Een school waar je
direct op de goede
plek zit, dat is het
Stedelijk Gym!
Je hebt veel gemeen met
je klasgenoten: je bent nieuwsgierig,
kritisch en een tikkeltje eigenwijs. Je
wilt ontdekken waar je goed in bent. Met
ruim 475 jaar ervaring heeft de school
veel deskundigheid in huis over hoe
(slimme) leerlingen leren en zich kunnen
ontwikkelen.
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Talen

Doordat de school de
grootste vwoafdeling van de regio
heeft, kunnen we
veel vakken aanbieden
. Houd je van
taal, dan kun je meedo
en met versterkte
programma’s Frans én
Duits.

Sport

Lichamelijk opvo
eding neemt een
belangrijke plaats
in op school.
Elk jaar heb je tw
ee sportdagen
en daarnaast kun
je meedoen aan
allerlei sporttoern
ooien: voetbal,
volleybal of bijvoo
rbeeld de
veldloop. Ook al
s je aan topsport
doet bieden we
je de mogelijkhe
id
om school en sp
ort te combinere
n.
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Experimenteer je graag met
techniek en wetenschap, dan
duik je het technolab in of
krijg je al les in de labs van de
universiteit.

Ook op cultu
reel gebied ku
n je
je talenten ve
rder ontwikke
len.
Je kunt bij on
s op school
eindexamen
doen in dram
a en
beeldende vo
rming.

Kampen

Houd je van actie en avontuur dan
kun je mee op kamp. Wat dacht je
van een zeilkamp, een skikamp of een
survivalkamp?

Debat

Ben je iem
and die gra
ag het
laatste wo
ord heeft,
dan kun je
je aansluit
en bij de d
ebatclub,
die jaarlijk
s meedoe
t aan heel
wat wedst
rijden.

“Bandfest is een
geweldig rockfestijn
dat we helemaal zelf
organiseren!”
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School is veel te leuk om alleen maar
les te hebben. Gelukkig is er niet alleen
binnen, maar ook buiten het klaslokaal
veel te beleven. Van dansworkshop tot
trampolinespringen en van graven in de
klei tot boodschappen doen in Lille of Luik.

Uitwisseling

Als je over de g
renzen heen
wilt kijken, dan
kun je in klas
4 op uitwisselin
g. Je logeert
dan bij leeftijdg
enoten in
Duitsland of Fr
ankrijk. Een
hoogtepunt is
natuurlijk ook
de cultuurreis
in klas 5!

En er is nog zoveel meer…
Neem eens een kijkje op

www.stedelijkgymnijmegen.nl
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Muziek

Houd je van muz
iek of toneel
dan ben je van ha
rte welkom bij
de Big Band of bi
j de ‘Gymfuif’,
die elk jaar een to
neelstuk
op de planken br
engt. Of
misschien is onze
cultuurclub
Apollo wel iets vo
or jou.

