Pre-gymnasium Odulphuslyceum 2017-2018
Aan basisscholen Tilburg e.o. /begeleiding groep 7

Beste collega,
Zoals de afgelopen jaren organiseert het Odulphuslyceum ook komend schooljaar weer
een zogenaamd pre-gymnasium voor de leerlingen uit groep 8 van de basisscholen. In
deze brief willen wij u hierover informeren.
Een aantal jaren geleden zijn we hiermee gestart vanuit de overtuiging dat de kinderen
kennis moeten kunnen maken met gymnasiaal onderwijs, niet zozeer – of zelfs
uitsluitend – op onze school, als wel als een introductie in dit onderwijs. Veel leerlingen
hebben we overtuigd dat deze vorm van onderwijs voor hen geschikt was – op onze
school óf elders –, sommige hebben we ook duidelijk gemaakt dat deze vorm juist níet
voor hen geschikt was.
Vanuit deze overtuiging en vanuit deze ervaring willen we ook in het komende jaar op
de woensdagochtend leerlingen ontvangen.
Het programma behelst gedurende tien weken drie lessen in de ochtend, van 09.00 tot
12.00 uur. We starten de woensdag na de herfstvakantie en ongeveer twee weken
voordat we gaan starten ontvangen de deelnemers en de basisscholen de benodigde
informatie.
Prominent op het programma staan de lessen in Klassieken, iedere woensdag minstens
één. Onder ‘Klassieken’ verstaan we lesjes Latijn en Grieks, maar ook en vooral lessen
filosofie, mythologie, literatuur en geschiedenis: zo kwamen de Olympische Spelen
afgelopen jaar uitvoerig aan de orde. Naast deze les klassieken krijgen de kinderen
lessen in Duits, Frans en Cambridge Engels. Ze krijgen kunst, we nemen ze mee naar de
schouwburg, er komt er een theatervoorstelling op school en we wijden ze o.a. in in het
vak STEAM. Kortom, we bieden ze een gevarieerd pakket lessen aan, waarbij wel steeds
uitgangspunt is dat de leerlingen uitgedaagd worden, dat ze inzien dat een gymnasium
niet de gemakkelijkste weg is, maar wel een route die meerwaarde biedt!
Een paradox uit de lessen logica, en die sommigen meteen snapten (het antwoord is
namelijk altijd ‘ja’), anderen pas na uitleg ☺…
Als ik je zou vragen of je naar het gymnasium gaat, zou dan je antwoord hetzelfde zijn
als op deze vraag?
We hopen dat u een indruk heeft gekregen van dit – voor de leerling kosteloze –
aanbod. Voor nadere informatie kunt u uiteraard altijd contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
Kristel de Kort
adjunct-directeur vwo onderbouw – kdkort@odulphus.nl

