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Gymnasium

bovenbouwonderbouw

grieks, latijn

klassieke cultuur 

en vorming.

Latijn en klassieke 

cultuur en vorming

technasium - (HAVO en VWO)

bovenbouwonderbouw

projecten met 

echte opdrachtgevers, 

vaardigheden bv. 3D 

printen, Virtual Reality

Zelf gekozen project 

en Master Proef

Plus Stroom ( HAVO en VWO)

bovenbouwonderbouw

Alle vakken. 

Vanaf leerjaar 2 : Extra 

Cambridge Engels.

vak profiel keuze 

Extra: Spaans 

Extra: Cambridge Engels



gymnasium
De leerlingen krijgen les in Grieks en Latijn. Deze talen worden nu niet meer gesproken. Ze hebben 

een grote invloed gehad op moderne talen als Frans, Spaans, Portugees en Italiaans. Gymnasium 

leerlingen begrijpen hierdoor deze talen en het Nederlands gemakkelijker. 

In klas twee en drie zijn Grieks en Latijn verplicht. Vanaf klas vier gaan leerlingen verder met Latijn.  

In klas vijf en zes kunnen leerlingen de echte teksten van klassieke schrijvers  en dichters van 

2000 jaar geleden vertalen. 

Er worden klassieke reizen georganiseerd naar Xanten, Trier en Rome.



teCHnasium
uniek in

veRRAssend 
noord

De eerste jaren worden projecten 

afgewisseld met het leren van 

vaardigheden.

De projecten zijn afkomstig van 

echte opdrachtgevers die ook het 

eindresultaat beoordelen. Er wordt 

in groepjes gewerkt en zij geven een 

presentatie over de einduitkomst 

aan de opdrachtgever. Opdrachten 

vernieuwen wij regelmatig. 

Nu zijn er projecten als een licht-

object maken voor het Amsterdam 

Light Festival, een camouflage net 

maken voor een commandopost voor 

de landmacht of Arcadia de stad in 

2080 ontwikkelen.

Vaardigheden die o.a. geleerd 

worden zijn 3D printen, werken met 

de lasercutter, programmeren en 

omgaan met Virtual reality brillen.



nieuw: 
Plus Stroom HAVO en VWO

In de onderbouw wordt kennisgemaakt met alle 

vakken die gegeven worden op het Damstede 

Lyceum. De leerling kan ervaren wat het beste 

past. Daarna wordt voor de bovenbouw gekozen 

voor een bepaald vakkenpakket. 

Vanaf het tweede leerjaar kan als extra 

gekozen worden voor Cambridge Engels, 

een internationaal erkend certificaat dat 

studeren in het buitenland vergemakkelijkt.  

In de bovenbouw kan ook als extra gekozen 

worden voor “Spaans” een taal die 500 miljoen 

mensen spreken. 

Aan Cambridge Engels en Spaans  zijn 

geen extra kosten aan verbonden.
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Goed 
bewaarde 
geheimen
Actief mentoraat met een hoge waardering van 

ouders en leerlingen. De mentor volgt de leerling 

en is ook het aanspreekpunt voor ouders en 

leerlingen wanneer het tegen zit.

Schaatsdag op de Jaap Eden baan. 

Rondjes schaatsen voor het goede doel.

Toneelgroep die bestaat uit leerlingen van alle 

leerjaren. De opbrengsten van de jaarlijks 

wisselende voorstellingen gaan naar een goed doel. 

Een professionele theatergroep geeft ook les in 

het acteren.

Deelname aan de Wiskunde Olympiade.

Kunstkoeriers leerlingen maken en bekijken 

kunst samen met senioren uit een verzorgings-

tehuis in Noord.

Schoolfeesten.

Kunstleerlingen geven een rondleiding in het 

Stedelijk Museum over kunstwerken die zij 

toegelicht hebben.

De school biedt faalangst training aan en heeft 

dyslexie en dyscalculie coaches.

Internationale werkweek in vierde jaar met 

bestemmingen als Rome, Valencia, Oostenrijk, 

Berlijn en Parijs.

Tweede jaar’s schoolkamp.


