
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
De afgelopen weken heeft uw zoon of dochter tijdens een deel van de 
uren keuzewerktijd (KWT) het vak klassieke vorming gevolgd. In de les-
sen zijn tot nu toe vele verhalen uit de Griekse en Romeinse mythologie 
aan bod gekomen. In de volgende periode gaan de leerlingen daarnaast 
kennismaken met de Griekse taal.  
 
Keuzemoment gymnasium 
Zoals wij hebben aangegeven in een eerdere brief, hebben de leerlingen 
die zich voor het vak klassieke vorming hebben aangemeld, tot de 
herfstvakantie de kans om de inhoud van de gymnasiumvakken Grieks 
en Latijn te ervaren. Na de herfstvakantie kunnen alleen de leerlingen 
die ervoor kiezen om hun opleiding voort te zetten als gymnasiumleer-
ling het vak klassieke vorming blijven volgen. Deze keuze heeft geen in-
vloed op de klassenindeling: de gymnasiumleerlingen blijven in hun ei-
gen VG-klas en volgen Grieks en Latijn tijdens een deel van de KWT-
uren. 
 
Overzicht van de gymnasiumroute 
In klas 1, 2 en 3 volgen de gymnasiumleerlingen lessen Grieks en Latijn. 
Bij de profielkeuze aan het einde van klas 3 kunnen gymnasiumleer-
lingen ervoor kiezen om één of beide talen tot en met klas 6 te volgen 
en daarmee een gymnasiumdiploma te behalen. Dit is tevens het enige 
keuzemoment om over te stappen naar het atheneum. Als in de loop 
van de brugklas blijkt dat een gymnasiumopleiding toch niet de goede 
keuze voor uw kind is, zoeken wij in overleg met u naar een oplossing. 
 
Keuze voor vwo+ 
Leerlingen die ervoor kiezen om niet door te gaan met het vak klassieke 
vorming, vervolgen hun opleiding als vwo+ leerling en volgen in plaats 
van KWT klassiek drie reguliere KWT-uren. Zij behalen in klas 6 een re-
gulier vwo-diploma. 
 
Keuze doorgeven | voor 1 november 
De keuze van uw zoon/dochter kunt u doorgeven via de actie in de app 
Stad & Esch & ouders. Wilt u dit doen vóór vrijdag 1 november? Dit geldt 
ook voor de leerlingen die al bij hun inschrijving hebben aangegeven de 
gymnasiumopleiding te willen volgen. 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen  
in de klassen VG1a en VG1b die het vak klassieke 
vorming volgen 
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pagina 2/2 Vragen of meer informatie? 
Meer informatie over de keuze kunt u desgewenst inwinnen door con-
tact op te nemen met de mentor van uw zoon/dochter of met de do-
centen klassieke talen, Ludwich Verberne (lverberne@stadenesch.nl).  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Karin Staal, mentor VG1a, en 
Iris Logtmeijer, mentor VG1b. 
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