
      Meer IN BEWEGING Je kunt hier sporten zoveel je wilt

Op Sorghvliet organiseren we veel sportactiviteiten. Sommige zijn 
voor iedereen, maar we vinden het ook belangrijk dat je kunt kiezen. 
Na elke toetsweek kun je squashen. Houd je van tennis? Dan doe je 
mee aan het tennistoernooi. Wil je leren skiën? In februari gaan we  
op skikamp. En aan het einde van het schooljaar kun je mee met het 
zeilkamp. 

Iedereen doet mee aan de wedstrijden tussen de verschillende klas-
sen tijdens de sport- en cultuurdagen. Twee dagen sport, workshops 
en theater. 

Wie er zin in heeft stort zich in de volleybal- en basketbalcompetities 
tussen de Haagse scholen. 
Tijdens de gymlessen maak je ook kennis met minder bekende 
sporten. Best kans dat jij gaat surfen, klimmen, golfen of kiest voor 
fitness.

In klas 3 ga je op survivalkamp in de Ardennen.  
Je beklimt een hoge rots en je leert abseilen. Je racet  
door de heuvels op een mountainbike en je bouwt met  
je groep een vlot waarmee je de rivier op gaat. 

                               
Ben je nieuwsgierig? Vind je het leuk om 
veel te weten en te kunnen? Dan ben je op 
het Sorghvliet helemaal op je plaats.

Taal
Als je met Grieks en Latijn bezig bent, leer je ‘intelligent puzzelen’. Je 
leert het systeem van een taal, de grammatica, zo goed kennen dat je die 
bij het leren van andere talen, zoals Frans en Duits altijd kunt gebruiken. 

Architectuur 
Ga je later bouwkunde of kunstgeschiedenis studeren? Bij KCV  
(klassieke culturele vorming) leer je al veel over klassieke bouwkunst.

Politiek, retorica, filosofie
Onze ideeën over politiek, kunst, onderwijs, opvoeden en de vrijheid  
van meningsuiting zijn niet nieuw. Daar hadden de oude Grieken en 
Romeinen het ook al over.  
Wist je trouwens dat de regels voor het houden van een toespraak 
voortkomen uit de klassieke retorica (welsprekendheid). Houd je van 
boeken, verhalen, toneel en films? Vind je het leuk om te doorgronden 
waar ze over gaan? Dan kun je zeker wat met  de spannende verhalen 

over klassieke helden, zoals Odysseus, die tien jaar over de zeeën zwierf 
op weg naar huis.

Kunst
Als je in een museum loopt en je ziet een beeldhouwwerk van een man 
met een leeuwenhuid om zijn nek, dan weet jij dat hij Herakles heet.  
En je weet ook welke zware taken hij volbracht heeft: door de mythen  
en sagen bij Latijn of Grieks.

Naar Rome
Bij een opleiding waarin de oude Grieken en Romeinen vaak opduiken 
in de lessen hoort natuurlijk een reis naar Rome. In klas 5 zie je met 
eigen ogen het Forum Romanum en het Colosseum waar de gladiatoren 
vochten. Je docenten leiden je meer dan een week rond en vertellen over 
klassieke bouwwerken, geschiedenis en kunst. ’s Avonds kun je heerlijk 
rondkijken en genieten van het mooie Italiaanse leven. 

Meer kwaliteit
Meer onderwijs
Meer taal 
Meer creatief 
Meer bèta 
Meer klassiek
Meer persoonlijk 
Meer in beweging
Meer internationaal 
Meer praktisch

 

Veel Sorghvlieters kiezen  voor 
een bètastudie

      Meer INTERNATIONAAL

    Meer BèTA

  

Andere landen en culturen zijn steeds belangrijker. Misschien studeer 
jij straks in het buitenland, zit je in het Europees Parlement of handel je 
met China. 

Andere culturen
In klas 1 sta je enthousiast je eigen plaats in Duitsland of Zwitserland 
te ‘verkopen’ op onze eigen reisbeurs in de aula. In het Vredespaleis 
leer je over recht en vrede. 
In klas 2 maak je kennis met verschillende culturen dichtbij. Je reist 
met de tram dwars door de stad, bezoekt een moskee en koopt  
exotische kruiden op de Haagse Markt.  
In klas 3 loop je twee dagen mee op een basisschool en merk je 
meteen hoe moeilijk het is als Nederlands niet je moedertaal is.  

Politiek Europa
In klas 2 bezoek je de Tweede Kamer en neem je een kijkje in de wereld 
van de nationale politieke wereld. In klas 3 ga je naar  

Brussel en Ieper. Je maakt kennis met de Europese politiek en ziet wat 
de Eerste Wereldoorlog teweeg heeft gebracht.

Verenigde Naties
Sorghvlieters zijn actieve deelnemers aan de verschillende MUN’s  
(Model United Nations) in Nederland en het buitenland. Doe je mee, 
dan leer je lobbyen en debatteren en maak je ook nog buitenlandse 
vrienden. 

Uitwisseling
Spannend in klas 4 is de uitwisseling met leerlingen uit het buitenland. 
Je draait mee in een gezin en gaat naar een Franse, Duitse of Ameri-
kaanse school. Je leert zo heel snel de taal en gewoontes. 

Chinees als extra vak
China is een groot en steeds belangrijker land. Heb je echt een talen- 
knobbel, dan kun je vanaf klas 2 lessen volgen in Chinese taal en cultuur. 

      Meer KLASSIEK Alles wat je bij Latijn en Grieks leert,
heeft te maken met je leven, hier en nu

Op Sorghvliet ga je vaak de grens over, letterlijk én figuurlijk

Aanmelding
Heb je een cito-score van 543/NIO 112 of hoger 
en een (havo-)vwo-advies, dan ben je van harte 
welkom.

Het aanmeldingsformulier en de procedure  
toelating kun je vinden op de website of  
aanvragen bij de administratie van de school.

Christelijk Gymnasium Sorghvliet
Johan de Wittlaan 22
2517 JR Den Haag
Tel. 070-3451577
e-mail: administratie@gymnasium-sorghvliet.nl
Kijk voor meer informatie op:

www.gymnasium-sorghvliet.nl
Of neem contact op met mw J.A.E. Hagoort-Bink, 
ht@gymnasium-sorghvliet.nl

sorghvliet
Onderzoek
Praktisch alle Sorghvlieters gaan naar de universiteit en daar moet 
je goed op voorbereid zijn. Je moet bijvoorbeeld zelfstandig werken, 
presentaties houden, goed plannen én onderzoek doen.  
Al in klas 1 beginnen we met zelfstandig onderzoek. Je leert hoe je een 
onderzoek aanpakt, goede onderzoeksvragen formuleert en hoe je een 
goed verslag moet schrijven. Samenwerken vinden we daarbij belangrijk.

Bètalaboratorium
Voor onderzoek heb je ruimte en middelen nodig. We hebben een 
grote studieruimte met veel computers en een modern bètalabora-
torium. In klas 1 begin je al met science, een vak met natuurkunde, 
scheikunde en biologie. Je krijgt theorie, maar doet ook proefjes.

Universumschool en Jet-Net
Sorghvliet is een Universumschool. Dat betekent dat je hier extra actief 
aan de gang gaat met de bèta-vakken. In het Jongeren en Technologie 
Netwerk Nederland (Jet-Net) werken we samen met bedrijven en over-
heid, zodat je op een praktische manier kunt kennismaken met bèta en 
technologie. Je krijgt gastlessen, praat met een manager van Shell of 
doet onderzoek samen met studenten uit Delft of Wageningen.

Wedstrijden
We doen altijd mee aan de Kangoeroewedstrijden voor wiskunde en de 
Olympiades voor wiskunde, scheikunde, biologie en natuurkunde 
(en vallen vaak ik de prijzen).

We geven goed en uitdagend onderwijs en zijn enorm actief Wil je Sorghvliet ook 
eens meemaken?

Speuren in de klassieken
Woensdag 16 januari 2013  van 14.30 uur tot 16.30 uur

Open Huis
Dinsdag 29 januari 2013  van 18.30 tot 21.00 uur

Voorlichtingsavond Speciaal voor ouders
Donderdag 31 januari 2013  van 20.00 tot 22.00 uur 

Kijk voor meer informatie op:
www.gymnasium-sorghvliet.nl
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sorghvliet

      Meer KWALITEIT       Meer PERSOONLIJK

 

Je kent zo iedereen
Iedereen kent hier iedereen. Dat is een groot voordeel van een 
kleine school. Je voelt je snel thuis. Eerst leer je je klasgenoten en 
je d0centen kennen. En natuurlijk je mentor, want die houdt zich 
speciaal met jouw klas bezig: van de organisatie van klassenuitjes 
tot hulp bij het aanpakken van je schoolwerk. 

Brugklaskamp
Je gaat al snel op brugklaskamp. De vijfdeklassers die meegaan, 
staan ook voor je klaar op school. Terug op school kun je altijd bij  
je eigen ‘hulpmentor’ aankloppen. Ze assisteren bij feesten en  
excursies.

Jouw talenten
Zoals iedereen, heb jij je eigen talenten en vaardigheden. En die kun 
je juist op Sorghvliet verder ontplooien. Het maakt niet uit of het 
gaat om sport, wiskunde, muziek, of een ander kunstzinnig talent. 

Extra zorg
Heb je extra steun of tijd nodig of ben je dyslectisch, wij zorgen dat je 
het beste uit jezelf kunt halen. Voor Nederlands, Engels en wiskunde 
hebben we speciale hulpuren.

Een school voor iedereen
Wij zijn een christelijke school. Dat betekent dat we openstaan voor 
alle mensen en alle religies. Dat we bijbelverhalen lezen en stilstaan 
bij Kerst en Pasen. We geven godsdienstles: over het christendom, 
maar ook over alle andere religies. Het betekent vooral: we denken 
ook aan een ander. Daarom leren we elkaar ervoor te zorgen dat 
iedereen zich bij ons thuisvoelt en niemand wordt buitengesloten. 
Dus ook als je hindoe, moslim of jood bent, ben je van harte welkom 
op Sorghvliet en zul je je hier op je gemak voelen.  

  Meer PRAKTISCH

                        Meer ONDERWIJS       

Op Sorghvliet voel je je heel snel thuis

Lestijden
De lessen beginnen om half negen. In klas 1 krijg je in principe 
per dag maximaal zeven uur (tot 15.25 uur).

Locker
Je krijgt je eigen locker. Daarin leg je de zware boeken.  
Dat scheelt een boel gesjouw met zware tassen.

Lesopvang
Is je docent ziek, dan wordt de les opgevangen door een andere 
docent. Roosterwijzigingen staan op de website. Als onver-
wachts een eerste uur uitvalt, laten we je dit snel weten via de 
telefoonketen.  

Huiswerk
Huiswerk plannen kun je leren en daarbij helpen we je, in de 
wekelijkse mentorlessen. Is dit niet genoeg, dan kun je terecht 
bij het H(aags) S(tudie) P(unt) voor huiswerktraining op school. 

Nederlands, Engels, wiskunde
Heb je moeite met deze vakken, dan ga je in klas 1 en 2 naar het 
speciale hulpuur dat op je rooster staat. Je krijgt dan les in een 
kleine groep.

Toetsweek
Je krijgt alleen toetsen tijdens de vijf toetsweken per jaar. Je hebt 
dus rustig de tijd om je gewone huiswerk te doen en goed te 
leren plannen.  

er gebeurt meer op  

Cultuur, toneel, muziek, theater, film, poëzie, 
zang... Het is hier altijd druk op het podium

Musical
‘Yes! Ik doe mee aan de grote musical.’ Die kreet is vaak te horen hier 
op school, want bijna de helft van de school acteert, zingt, danst of 
musiceert mee: leerlingen, docenten en oud-leerlingen. We spelen 
zeven avonden ‘Anatevka’ voor een volle zaal. Een spektakel!  

Drama
Tijdens de theaterdag krijgt elke eerste klas een hele dag dramalessen 
van echte acteurs. Vijfdeklassers voeren ieder jaar een Frans toneel-
stuk op. Ze oefenen samen met echte, Franse acteurs. 

Muziekavonden
We hebben een klassieke én een moderne muziekavond, met een vol 
programma en een volle zaal! Als je het leuk vindt, kun jij ook laten 
horen wat je kunt.  

Klassiek toneel
In onze aula door onze eigen leerlingen: ‘De speler’ van Dostojevski, 
‘Macbeth’, ‘Nausicaa’... voor als je graag serieus toneel speelt.  

Catsfestival
Tijdens ons festival ‘In de achtertuin van Cats’ laten we zien wat we 
kunnen: muziekoptredens, scènes en liedjes uit de musical, theater-
sport, marktkramen met zelfgemaakte kaarten, schilderijen en 
sieraden, klassieke muziek, debatten, poëzie en het jazzcafé. 

Film, dans, zang, theatersport, muziek
Elk jaar weer een hoogtepunt: Thaleia, het theaterkamp voor en door 
Sorghvlieters. Dit jaar in Limburg. Je kiest zelf je workshop: zingen, 
theatersport, dansen, film of muziek maken. Tijdens de reünie mag je 
iedereen laten zien wat je kunt.

Sport- en cultuurdagen
Ieder jaar in november gaan alle klassen onderling de  
strijd aan. Welke klas is het sportiefste, maakt de mooiste taart, het 
beste verhaal, het mooiste gedicht, het leukste  
optreden.  

Sorghvliet is al jaren de beste  
vwo-school van de regio. 

Dat komt omdat we hoge examencijfers hebben en bijzonder 
veel leerlingen zonder zittenblijven hun diploma halen. 

Kijk maar eens op www.onderwijsinspectie.nl naar de ‘bolletjes’ 
op onze opbrengstenkaart: we hebben heel veel bolletjes in de 
plus.

Jij gaat hier vast ook mooie resultaten halen. Want we hebben  
goede, enthousiaste docenten die gespecialiseerd zijn in 
lesgeven aan vwo-leerlingen. Je voelt je hier veilig en je kunt 
je helemaal uitleven in alle activiteiten die we naast de lessen 
ondernemen. Sorghvliet bewijst dat een goede school niet saai 
hoeft te zijn!

  Meer CREATIEF

Frans, Duits en Engels krijg je vanaf klas 1 op hoog niveau. Je krijgt 
dezelfde boeken als Engelse en Franse leerlingen en veel docenten 
zijn native speaker (ze geven les in hun moedertaal). Je leert 
niet alleen de taal, maar ook over tradities, gewoontes, politiek en 
feesten.

Cambridge English
Al vanaf de brugklas staat Cambridge English op je programma.  
Je leert spreken, debatteren, presenteren, schrijven en luisteren. In 
de vijfde doe je examen voor het Cambridge Certificate of Advanced 
English. Heel handig op universiteiten in het buitenland én in  
Nederland.  

DELF en Goethe
Kies je straks voor Frans in de bovenbouw, dan neem je deel aan het 
internationaal erkende DELF-examen. Heb je Duits in je profiel, dan 
staan de examens van het Goethe-Instituut op je programma.

Chinees
Kun je nog een taal aan naast de moderne talen en Grieks en Latijn, 
dan mag je vanaf klas 2 de lessen Chinese taal en cultuur volgen.  
Je krijgt les van een sinoloog en leert verschillende karakters onder-
scheiden.

Grieks en Latijn
Deze talen horen bij een gymnasium. Je leert analytisch denken en 
krijgt andere talen sneller onder de knie (zelfs Nederlands).

Debat en Model United Nations
Je talenknobbel kun je ook buiten de lessen bewijzen. Word je lid van 
onze echte debatclub, dan volg je een opleiding van het Nederlands 
Debatinstituut. We houden debatwedstrijden op Sorghvliet en doen 
mee aan het Jongeren Lagerhuis en het Intergymnasiaal Debattoer-
nooi. Je kunt ook meedoen aan de Model United Nations (MUN) in 
Den Haag en in het buitenland.

Poëzie en journalistiek
Word redacteur van de Aemulatio, onze schoolkrant, en schrijf verhalen, 
recensies, gedichten en kritieken of werp je op de fotografie en vorm-
geving. Ben je een liefhebber van poëzie, dan kun je meedoen aan 
prijsvragen en festivals.
  
Natuurlijk houd je je bezig met poëzie bij alle talen. Ben je een echte 
liefhebber, dan kun je hier meedoen aan prijsvragen en festivals.

      Meer TAAL Goede beheersing van talen, 
daar kom je ver mee

Ben je nieuwsgierig? Vind je het leuk om 
veel te weten en te kunnen? Dan ben je op  
Sorghvliet helemaal op je plaats

Uitgebreider programma
Een gymnasiumdiploma is echt wat anders dan een gewoon vwo-
diploma. Allereerst natuurlijk omdat je veel over Romeinen, Grieken 
en hun talen leert. Maar ook bij de andere vakken bieden we je meer 
dan het normale vwo-programma. Sorghvlieters halen gemiddeld 
dan ook veel hogere cijfers dan vwo-leerlingen. 

Cambridge Engels zit bijvoorbeeld voor iedereen in het programma. 
Voor het project ‘Aquamarijn Blauw’ loop je met je schepnetje bij de 
Haagse Beek. Je gaat op bezoek bij de TU Delft en gastsprekers uit 
het bedrijfsleven of de overheid laten je hun wereld ervaren.
Zo wordt leren veel boeiender. 

Klassikaal en digitaal
Je krijgt klassikale lessen, maar daar blijft het echt niet bij. Je doet al 
vanaf klas 1 zelfstandig onderzoek, maakt powerpoints en presen-
teert, werkt in groepen, in het computerlokaal of het bètalaborato-
rium en soms werk je aan opdrachten in het ‘digitale schoollokaal’.

Wil je meer, dan kun je meer 
Ga jij straks voor extra bèta, extra creatief, extra sport of extra taal? 
Wat denk je bijvoorbeeld van Models United Nations, acteren, 
muziek maken of de school vertegenwoordigen bij debat- of  
sportwedstrijden? 

Gymnasium plus 
Ook heel slimme leerlingen zitten op Sorghvliet in een gewone klas. 
Maar  als je bijzonder goed bent, nodigen we je wel uit om deel te  
nemen aan Gymnasium plus. Dit is een speciaal programma met 
extra’s naast of tijdens de gewone lessen. Bijvoorbeeld: 
met een wiskundeknobbel kun je naar de Wiskunde Olympiade Klas; 
met een 8 gemiddeld voor alle talen mag je vanaf klas 2 Chinees 
volgen; zijn de gewone lessen te makkelijk voor jou, dan kan je 
meedoen met hogerejaars. 
We werken samen met het Haags Conservatorium en de universitei-
ten van Leiden, Delft en Rotterdam en doen mee met internationale 
taalexamens. Samen met jou werken we aan een programma op 
maat. (Lees meer in de Gymnasium plus-folder.)

Meer kwaliteit
Meer onderwijs
Meer taal 
Meer creatief 
Meer bèta 
Meer klassiek
Meer persoonlijk 
Meer in beweging
Meer internationaal 
Meer praktisch

We geven goed en
uitdagend onderwijs 
en zijn enorm actief 

                    


