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PreGymnasiumCollege gaat van start 
 

Informatie bestemd voor basisscholen in Leiden en directe omgeving 
 

Leiden, september 2017 
  

Elk najaar gaat het PreGymnasiumCollege van start op het Stedelijk Gymnasium Leiden. Via 
het PreGym kunnen getalenteerde leerlingen uit groep 8 van de basisschool kennismaken 
met het onderwijs op het gymnasium. 
Jaarlijks hebben wij ongeveer 240 plaatsen beschikbaar. Deze plaatsen worden in de 
volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen bezet. Er geldt (helaas): vol is vol. De eerste 
120 deelnemers doen mee met ronde 1 van 3 november t/m 30 januari, de tweede groep 
doet mee met ronde 2 van 19 januari t/m 6 april.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van de opzet van het project: 
 
 De leerlingen die meedoen worden door hun basisschool geselecteerd.  
 
 Het PreGymnasiumCollege start met een bijeenkomst bij ons op school. De deelnemers 

krijgen een introductie door de docenten van onze school in de vakken scheikunde of 
natuurkunde en de klassieke talen. Vervolgens krijgen zij een aantal opdrachten mee 
waaraan zij gedurende de projecttijd op hun eigen school werken. 

 
 Gedurende het project worden de leerlingen begeleid door bovenbouwleerlingen van 

onze school, de PreGymMentoren, met wie zij kennis maken tijdens de startbijeenkomst. 
Via e-mail kunnen vragen gesteld worden en zal ook regelmatig nagevraagd worden hoe 
het gaat. Aan het begin van het project en ongeveer halverwege de projecttijd zullen 
onze PreGymMentoren op de basisschool langs komen om te helpen bij het starten met 
de opdrachten en bij een natuur- of scheikundig proefje.  

 
 Tenslotte vindt er een afsluiting van het project plaats bij ons op school. De 

slotbijeenkomst van ronde 1 is op dinsdagmiddag 30 januari 2018 op locatie Athena, 
voor ronde 2 is dat vrijdagmiddag 6 april 2018 op locatie Socrates. De kinderen nemen 
hun keuze-opdracht mee en volgen weer twee lesjes. 
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Heeft u leerlingen in groep 8 die dit leuk zouden vinden? Dan zijn zij van harte uitgenodigd 
om deel te nemen. We stellen echter wel een aantal voorwaarden, zodat het project voor 
iedereen een succes wordt.  
 
Nieuwsgierig en zelfstandig 
Van leerlingen die meedoen, verwachten wij dat zij zelfstandig kunnen werken, dat zij 
nieuwsgierig zijn, dat zij bereid zijn zich ook door moeilijke opdrachten heen te bijten, dat zij 
in groepjes samen kunnen werken en elkaar willen helpen. 
 
Minimaal 2, maximaal 4 deelnemers per groep 8 én maximaal 8 leerlingen per school 
De leerlingen werken in twee- of drietallen. U moet daarom minimaal twee leerlingen per 
groep 8 opgeven. We willen zoveel mogelijk scholen de kans geven aan dit project deel te 
nemen. Daarom is voor scholen met één groep 8 het maximum aantal deelnemers per school 
4 leerlingen. Voor scholen met meerdere groepen 8 is dat maximaal 8 leerlingen per school.  
 
Contactpersoon 
Het moet duidelijk zijn wie op uw school de contactpersoon voor dit project is. De 
contactpersoon vervult een belangrijke rol in de communicatie. Bij voorkeur is dat de 
groepsleerkracht of iemand anders die makkelijk bereikbaar is. De contactpersoon zorgt dat 
informatie van ons (mails, website) bij de ouders van de leerlingen terecht komt. Verder is 
hij/zij zowel voor uw leerlingen en hun ouders als ook voor de PreGymMentoren 
aanspreekpunt voor vragen over de organisatie bij u op school. 
 
PreGymMentoren 
De inhoudelijke begeleiding wordt door bovenbouwleerlingen van onze school gedaan, de 
PreGymMentoren. Zij zijn het aanspreekpunt als de leerlingen vragen over de opdrachten 
hebben. Zij komen langs op de basisschool en maken daar zelfstandig afspraken over met de 
contactpersoon. Wij zijn daarnaast als projectleiders ook altijd bereid om hulp te bieden. U 
kunt ons bereiken via pre@gymnasiumleiden.nl.  
 
2 uur per week 
De leerlingen hebben op school ongeveer twee uur per week nodig om aan de opdrachten 
te werken. Om de samenhang in de opdrachten goed te begrijpen, is het zinvol om twee keer 
1 uur of één keer 2 uur eraan te werken. Voor de leerlingen én leerkrachten moet duidelijk 
zijn dat zij in die tijd niet aan andere dingen kunnen werken. 
 
Internet en e-mail 
Voor een aantal opdrachten wordt internet gebruikt. Verder wordt de begeleiding voor een 
groot gedeelte via e-mail gedaan. Er moet dus een computer met internetverbinding en een 
e-mailadres van de deelnemers beschikbaar zijn.  
 
Keuken = laboratorium 
Bij de scheikundeopdracht horen ook proefjes. Er worden huis-tuin-en-keuken spullen 
gebruikt. Als ‘laboratorium’ is een schoolkeukentje voldoende. Wanneer de PreGymTutoren 
op school komen, zullen zij samen met uw leerlingen een proef uitvoeren waarbij gekookt 
wordt.  
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Boekenlijst 
Voor de opdrachten klassieke talen is een aantal boeken en een DVD nodig, die misschien al 
in de klassenbibliotheek van groep 8 staan. Als dat niet het geval is, dan moeten die boeken 
door de basisschool aangeschaft of geleend worden in de bibliotheek (voor een deel van de 
materialen is dat maar voor een korte periode). Als bijlage vindt u hiervoor een boekenlijst. 
Het is niet mogelijk de boeken van onze school te lenen. Wel wordt er voor de duur van het 
project een woordenboek Latijn aan de leerlingen uitgeleend. 
 
Als u leerlingen wilt opgeven, dient u daarvoor het online aanmeldingsformulier te 
gebruiken. Gebruikt u alstublieft voor iedere groep 8 een afzonderlijk formulier. Natuurlijk 
zijn wij altijd bereid vragen te beantwoorden. 
 
 
 
Irene Fernandez en Jampie van Ginneken 
Projectleiders PreGymnasiumCollege 
 
Email: pre@gymnasiumleiden.nl  
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